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 ميحرلا نمترلا هللا مسلب
 ةمدقملا

 «مانألا ريخن ةمأ نم انلعجو مالسإلاو ديحوتلا ةّلُح اناسك يذلا هلل دمحلا

 متأو ةالص لضفأ هيلع دمحم انديس هيبن يدمبو «نآرقلاب ماصتعالاب انفرشو

 نيبيطلا هلآ ىلعو «مانألا رئاسل ةكربو ّىدهو «نيملاعلل ةمحر ثعب نم «مالسلا

 موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو «مالعألا نيبّرقملا ةرربلا هبحصو «ماركلا راهطألا

 رهشأو لضفأو مهأ نم «قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا باتك اذهف دعبو

 احقنمو ًاققحم ةديدجلاا هتئيه ُِق مويلا همدقن «قالطإللا ىلع هعون 5 فنص ام

 -:نيمسق هلعجب كلذو ًاحضوم

 .ةدرفم قاحسإ نبا ةطوطخم نم رثع ام :لوألا مسقلا

 «قاحسإ نبا نم ةذوحأملا ماشه نبا ةريس نم هتلمكت :يباثلا مسقلا

 :ةدئافلا معتلو «باتكلل ًاممتم جرخيل «قاحسإ نبا ةياور ىلع راصتتالاب

 .هللا ءاش نإ عفنلا لصحيو

 قيقحت نم باتكلابو هب قلعتي ام ركذو «فنصملل ةزجوم ةمجرت كيلإو

 .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو نالكتلا هيلعو ناعتسملا هللاو ةساردو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 قاعسإ نبا ةمجرت
 ركب وبأ «رايخ نب راسي نب قاحسإ نب دمحم خرؤملا ثدحملا خيشلا وه

 .يبلطملا يندملا يشرقلا

 دقو تاقثلا ةاورلا دحأ هدلاوف «ةيملع ةئيب يف أشن (ه م١) ةنس دلو

 .بيسملا نب ديعسو «كلام نب سنأ ةيؤرب قاحسإ نبا يظح
 ؛ةفوكلا ىلإ لحتراو «لضافألا ءاملعلا نم ريفغ مح نع ملعلا ذحأو

 .ةرونملا ةنيدملا ىلإ داع مث ءرصم اهرحآو «دادغبو «يرلاو «ةريزجلاو

 نبال ةيوبنلا ةريسلا لصأ وهو «يزاغملاو ريسلاو «ءافلخلا :هتافنصم نم
 .ءايبنألا صصقو ةقيلخلا ةيادب نع هيف ثدحتي ءأدبملا وأ ءأدتبمللاو ءماشه

 "قاحسإ نبا مهيف ماد ام مح ملع ةنيدملاب لازي ال" :يرهزلا هيف لاق

 لازي ال :رمع نب مصاع لاقو "اذهب سانلا ملعأ اذه" :لاقف هيزاغم نع لكسو

 .ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ وه :ةبعش لاقو .قاحسإ نبا شاع ام ملع يف سانلا

 عمجأ :يقشمدلا ةعرز وبأ لاقو .حيحص قاحسإ نبا ثيدح :ئيدملا نبا لاقو

 .هنع ذخألا ىلع ملعلا لهأ نم ءاربكلا

 ناكو «ةياورلا ف قودص هنأ اهتصالخ ىلا «هيلع ذخآم ءاملعللو

 .بيرو عازن الب ريسلاو يزاغملا يف مامإ وهو «سلدي
 .ةعبرألا ننسلا باحصأو «ةعباتم ملسمو «ًاقيلعت يراخبلا هل جرحأ دقف

 تام :ةفرع نب دمحم نب ميهاربإو سالفلا لاقف :هتافو ةنس يف فلتخاو

 .طه ١65٠ ةنس

 .به ١5١ ةنس :يهولا دلاح نب دمحأو يدع نب مئيحلا لاقو

 .به ١57 ةنس تام :يحايسلاو يئيدملا نباو نيعم نب ىجي لاقو'

 .ه ١١7 وأ *١57« ةنس يفوت :طايخ نب ةفيلح لاقو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 -:هتمجرت يف رظناو
 ١- دعس نبال ىربكلا تاقبطلا )571/17(.

 ١- يراخبلل ريبكلا خيراتلا )١/50(« ؟) ريغصلاو /١١1(.

 )١31/17(. متاح يبأ نبال ليدعتلاو حرخلا -©

 )١٠١7/5(. يدع نبال لماكلا -:

 )515/١(. بيطخلل دادغب خيرات -ه

 )١75/5(. ناكلحخ نبال نايعألا تايفو -<

 )5/١8(. يومحلا توقايل ءابدألا مجعم -/

 )١١55(. يزملل لامكلا بيذق -

 .(؟7/107) يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس -4

 ٠- هل ظافحلا ةركذت )١77/1١(.

 ١- "لادتعالا نازيم" كلذك )5/8/9"4(.

 .(58/9) ظفاحلل بيذهتلا بيذهق -5

 ١- دامعلا نبال بهذلا تارذش )570/1١(.

 .(57) متدنلا نبال تسرهفلا - 5 ١

 ١- يلكرزلل مالعألا )١8/5(.

 ١- يدادغبلل نيفراعلا ةيده )5//7(.

 ١- ةلاحكل نيفلؤملا مجعم )55/9(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 باتكلا تاطوطخمو تاعوبطم

 -:ماشه نبا ةريس مث ,قاحسإ نبا ةريس ًالوأ ركذن

 ةيانعب م٠١ ةنس ايناملأب -اهحصأو اهلضفأ ىهو -نجنتوح ةعبط ١-

 .مزاللا لكشلا ةطوبضم «نيدلجب يف «دليفتسو قرشتسملا
 .ه6٠1757١1 ةنس ءازحأ ةثالث ف ةيرصملا قالوب ةعبط ١-

 .ه17179١ ةنس تادلجم ةثالث ف ةيرصملا ةيريخلا ةعبطملا -*

 .م٠٠9١ ةنس جزبيل ةعبط - 5

 فنألا ضورلا شماه ىلع - ه١+877 ةنس رصم. ةيلامجلا ةعبط -ه
 .يليهسلل

 .ه17017 ةنس ميق نبال داعملا داز شماه ىلع ةرهاقلا ةعبط -5

 .ها11176 يف ةيناث كلذكو «ه١ 56ه ةنس يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبط -ا/

 .ه755١ ةنس ىربكلا ةيراجتلا ةعبط - م

 ىلع نيمئاقلا هللا ىرزحج ةعبط ىهو (م953١/ ةنس رصمك رابخألا ةعبط -8

 لَو دمحم ةمأ نم مهل نيقباسلا كلذكو ءريخ لك ًارشنو ًاقيقحت اهحارخإ
 -:تاطوطخملا امأ

 ةيكرتلا يليربوك ةبتكم ةظوفحملا 6]1221218206< كيسبرك ةخسن ١-
 ١١14٠. مقر

 نع الضف كلذ .اشاب روميت دمحأ «ةيرصملا بتكلا راد ةحسن -؟

 .ةمدقتملا بتكلا تاهمأ نوطب ف اهدوجو



 :6 احسإ نبال 9 وبنلا ةريسلا

 ماشه نبا ةربس :ايناث

 ترشنو .م857١/ ةنس «تاطوطخم ةدع ىلع دلفنسف قرشتسملا ةعبط ١-

 .م1/515١ ةنس تراحجتوتش يف ةيناملألاب هتمجرت

 .حرش الو قيلعت ريغب ه5965١ ةنس قالوب ةعبط -١؟

 .يواطهطلا دومحمل تاقيلعت عم ه 5+١ 5 ةنس ةرهاقلا ةعبط -

 .يرايبإلا ميهاربإو اقسلا ىفطصم قيقحتب ةرهاقلا يف عبط -

 ىهو «ديمحلادبع نيدلا يبحم خيشلا قيقحت م917١ ةنس رصمع. ةداعسلا ةعبط -ه

 .نيحلا كلذ ىلإ اهتاعبط لضفأ

 ةديج ىهو «دعس فؤرلا دبع هط خيشلا قيقحت -توريب ليلا راد ةعبط -1

 ثيح «ديسلا يحتف يدحم لضافلا خألا قيحت ءاطنط ةباحصلا راد ةعبط ١-

 .ثيدحلا ىلع همكح يف نقتملا عئارلا ديحلا قيقحتلا

 نمح رلا دبع يحتف روتكدلا ذاتسألا انخيش قيقحت -ضايرلاب ناكيبعلا ةعبط -/

 لماش زاتمم قيقحت وهو «يلعو «لداع نيخيشلا عم ةكراشم - يزاجح

 .ريبك ّدحل عساو

 -:اهنم ةريثكف تاطوطخملا امأ

 .ه ه.87 طخ .خيرات )١5777( ةيرصملا بتكلا راد ١-

 .ه ال١٠ طخ «تعلط خيرات )١١١١( ةيرصملا بتكلا راد - ؟

 .ه ال549 طخ «خيرات )40٠( ةيرصملا بتكلا راد - *

 .ه م57 طخ ,ح )7١81( ةيرصملا بتكلا راد - 4

 .ه ١١15415 خيرات )١77( ةيرصملا بتكلا راد - ه

 .روميت خيرات (575) ةيرصملا بتكلا راد - 5
 .ئيسحلا لالج )١١١( ةيرصملا بتكلا راد - /



 ريحا احسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .ةيكذلا (659) ةيرصملا بتكلا راد - 8

 .خيرات )7١/81( ةيرصملا بتكلا راد - 8

 طخب «ق؟ 5“ يف عقتو يثيدح "5 مقر تحت «ئيدلا طايمد دهعم ةخسن ٠-

 ةححسن ىهو «خيرات ريغ نم «ةحفصلا يف ًارطس خل هرطسأ .داتعم يحسن

 نم هركذ مدقت ام ضعب عم اهيلع اندمتعا دقو مزاللا لكشلاب ةلكشم ةديج

 .ةطوطخمو ةعوبطم

 قح اليبس هيلإ تعطتسا ام طبضلاو وزعلاو جيرختلاب تمق :كلذ دعبو

 امل قيفوتلاو لوبقلاو صالخإلا هللا الئاس ؛هذه ةديحلا هتروص يف لمعلا جرخي

 انديس ىلع هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد رخآو هاضريو هبحي

 .ميظعلا ٌىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو ءًريثك اميلست ملسو دمحم

2: 

 يديرملا دمحأ ديرف دمحأ

 يرثألا يعفاشلا ينيسحلا

 يرهاقلا يرهزألا
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 و |ىخنب يزن تمس كين

 ٠ تدمير 1

 ىلوألا ةخسدلا فالغ ةروص



 اليسع سالمد نيملاملا بد هارج ا وحرلا عزنا هع ب
 5 هدم مدا رس نس تزنا بيست ارممسا ل رو هل الغور

 ةمقا عاملا كن توا 'ماملا ةيعفلا ضاقلا : ريال ! ساو ادد ا
 تلمع سرج نسكا اذ 20 ييعفلا ةضاقلا نب « دن ارايعريح ولأ كلا

 يوهم !يف اهلا ةارتعب لمرلا ثراكأ نب ملعزم نيم نيسملا بلجما
 سر ون يف وك وك د هيلع ركل تا دردنب قمح نم ارا ايلمع

 لع نب ع در نم قنا دبعلم ربا ةيعنلا اثار كاف هنراهككسو ب
 كرتلسم لانس يف خمس نطو هلم قد مسملاءاَرمةيطرلا ةكدمسلا نا
 رسما نب بياع نن ولا هضعلا عن يضراقلا انا لاَ مب امبحو نيسخد

 "ناو لأ عشا ١ 1 َلاَمرَمسا ناو هيلع ارك ولما ”ةوخأشملا ريع نبا
 "دمي اّشلا درازبلا توثعت شو ب ادفع لمص ضر زم يطل اديك

 هسا ٌديعرخرلا مشل ري ا كات ”عمس اًاتاو هيلع ارق ياك

 'اهرج لأق هيلع ماوي دادغملا ةيوُخز جررلا نيرفمج نمرهكنبا
 كوازلا وعر ىلإ نمر يعصب وجرلارعزب ههادبعب ع رلا لب يو ورا

 مح لات تا . اًسِج نب كلخا رع 1 ل- بلاك قرلإب دولا
 ىلا فه زآز يلطلا اراض ب سا نيرغ نع اكل وهتا ربعي ذ اير
 ِطْعاَدبع نب تهاون. ل 4 مرو هيلع ذل لم ولا وسرور فس كساتك

 6 رول عساه اد تس اه نب ةبميس بلع اوبع مما
 يصفر و ب نيد فلا صخت ويخاف ى انمربع
 بل اع ب ٌةر نع ىدالب رفارف اهو ع هب تيصقت هلا نال
 ص ايلا لب رباع علما دال نب قمبر نب ةئ انك ٠ نيرضللا لا

 س
 و

 ىلوألا ةخسدلا نم ىلوألا ةحفصلا ةروص



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 الحساء ومس تدل ارت قنلا يينشالا موي مَن انر ترند

 موالي وتين ميو لاب كديع م ١١ ةريكوا عئتيلابا دولت

 اًبط دع ان انّنَعاس حوقشن ؟دغزموا انيوي بوح هر ق *اًلباع اني هسا دارج

 سال يسد دمع ةئود و ةاهركي راب نايا يسع ا عوك بأ صايع

اتي امم انسب اذ بو ايكٍ لسعر اب ارونل + دعب ْثت 1 اهلك ررسلا مسا ار
 

 2س! كلمنا اةوز الملا اذ ذا ١انلاهيتكان ىوورنا منو < وحلا نوعمت رح و

 حلقي يب!“ كيكبالا قلاب يزم نعيسا ساو
 7 2 ا اضاع

 دمالازواك مه وظو اًةوسدح 5 لمار منال 2 رم 5 لهطخأ | مس قسيس

 هجاكدهو مب اي كثار هلك اننمنروطف ٠ رم اينو ءاثولو «زملو

 رات كاراجل الكت روبيفلا و ذر 2ع نحتقو ةلالاؤم 2 لإ اشلا
0000000 
 ١ 1 ب !!نن لاسعار

04 

 : يطارد هلع ياذا اع مترو وناع ١ سل ناويه
 4و

0 

 الكارت لان انعرادلا !ذ! نحو البت امن : نم عما ا الهاكر و

ةوراو مويا ةارعلا ما اكددل الارمد دوش ران اءاصلاَز اك
 1 يداك 

 أ الإ نايات شن عودا اطا روع انس هم هتاورتب م١ اررل اهمال ووسع و

 مهيلكوب اننا يؤلف أو ديد اربازم اًرما ناك و 5 ماكر اهنا وي اقر تلو
 . عر ساري راكد يل 0 راج ةوددبو

 9 جاسم رواج تنم قو مم اخ ءالو كافالي سوار

 وبانلطك كرانوس ا” 2 ايا أ اذريالا را هد انتست انيدرإ ناك ىرذلا يم

 ير | ند ث] نامل ا

 يدبر ورلا لس ”داوايرتسي اًمَك قرن نري
0 05 

«دلتاؤدازلك نيك وب الإ سكيااناف ان ْ
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيعتسن هبو

 ىكّزلا بسُتلا درس ركذ
 مالسلا هيلع مدآ ىلإ لِي دمحم نم

 مشاه نب -ةّيَيش بلطملا دبع مساو- بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم

 نب يصق نب -ةرْيْغْلا فانُم دبع مساو -فاّنُم دبع نب ورمع -مشاه مساو

 نب ءرضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يَوُل نب بعك نب ةرُم نب بالك

 رازن نب رضم نب سايلإ نب -رماع ةكردم مساو -ةكرّدم نب ةميزحس نب ةنانك

 نب برعي نب حربت نب روحان نب مرقم نب -هّدأ لاقيو ذأ نب ناندع نب دعم نبا

 -رزأ وهو -حرات نب -نمحرلا ليلخ -ميهاربإ نب ليعامسإ نب تبان نب بجشُي

 ماس نب ذدشحفرأ نب حلاش نب يع نب حلاف نب وعار نب غوراس نب روُحان نبا

 دومعزي اميف -يبلا سيردإ وهو .«خوتتعأ نب حلَشسوُتُم نب كمل نب حون نبا

 ننْيق نب يلهم نب دْرَي نب -ملقلاب ّطععو ةوبنلا ىطعأ ين لوأ ناكو -ملعأ هللاو
 .مالسلا هيلع -مدآ نب ثيش نب شّئاي نبا

 ىلإ هلك هللا لوسر دمحم بست نم تركذ يذلا اذه :قاحسإ نبا لاق

 ©"!هريغو سيردإ ثيدح نم هيف امو مالسلا هيلع مدآ

 باسنألاو :(7071/1) يربطلا خيراتو )١80/١(« يقهيبلل ةوبنلا لئالد :رظنا (1)
 ءارو امو «ناندع ىلإ ةحيحص هلي هللا لوسر ةبسن نأب املع (4 مزح نبال



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مالسلا هيلع ليعامسإ دلو نم ٍبسَنلا ةقايس
 .مهمأ بسنو ؛مالسلا هيلع -ليعامسإ دالوأ

 رشع ثا -مالسلا امهيلع- ميهاربإ نب , ليعامتإ دلو :قاحسإ نبا لاق

 ءامدو ءيشامو اعَمْسمو «راشبمو لب ٌرذْيَقو مهربكأ ناكو ءاعبان :ًالجر

 ورمع نب ضاضم تنب ةّلْغَر مهمأو امَدْيَق «شبُنو ءروطَيو اميطو «رذأو
 ,29) يمه رجلا

 :هتافوو -مالسلا هيلع -ليعامإ ُرْمُْع

 نيئالثو ةنس ةئام -نوركذَي اميف -ليعامسإ ُرْمُع ناكو :قاحسإ نبا لاق
 مهمحر 7 رحاه هَّمأ عم رخحلا يف يف نفدو هيلع هتاكربو هللا ةمحر تام مث .ةنس

 .ىلاعت هللا

 :اهببسو رصم لهأب ةاصولا ثيدح
 :ىرهّزلا باهش نب هللا ديبع نب ملسم نب دمحم ٍنْنَدح :قاحسإ نبا لاق

 نأ هثّدح يملّسلا مث «يراصنألا كلام نب بعك نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نأ

 ةّمذ مه نإف .ًاريخ اهلهأب اوصوتساف رم مثحتفا اذإ» :لاق كي هللا لوسر

 .06هلك هللا لوسر ركذ ىلا م محرلا ام :يرحُزلا ملسم نب دمحم تلقف «ًامحَرَو

 .مهنم ليعامسإ م ٌرَجاَه تناك :لاقف

 دومُنو ءحون نب ماس نب مرإ نب صوع نب ُداَع :قاحسإ نبا لاقف

 نب ذوال ونب ميمأو قالمعو مئمطو «حون نب ماس نب ؛ مرإ نب رباع انبا سيدجو

 نوراه نع يرقملا ميور قيرط نم )51/١( ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا هجرخأ )١(

 نم )7١4/١( يربطلا هجرخأو «هيبأ نع يبلكلا قيرط نمو قاحسإ نبا نع يماشلا
 .هب قاحسإ نبا نع ةملس نع ديمح نبا قيرط

 .(3:5١/؟) ةياهنلاو ةيادبلاو (07/1) دعس نبا تاقبطو )7١4/1( يربطلا خيرات رظنا (؟)

 .لسرم هدانسإو حيحص ثيدح (1؟)



 ادخل
 دلوف تبان نب بحشي ليعامسإ نب تبان دلوف ءمهلك برع حون نب ماس

 نب روحان حريت دلوف «برعي نب حريت برعي دلوف بجشي نب برعي بجشي

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نب ناندع ددأ دلوف ؛موقم نب ددأ موقم دلوف «روحان نب موقم روحان دلوف حريت

 .ددأ

 ناندع دالوأ

 نب ليعامسإ دلو نم لئابقلا تقرفت ناندع نمف :قاحسإ نبا لاق

 .كاندع نب كعو«ناندع نب دعم :نيلجر ناندع دلوف -مالسلا امهيلع -ميهاربإ

 راصنألا بسن ركذ

 يبا ؛جرزخلاو سوألا ونب راصنألاو :يراصنألا تباث نب ناسح لاق

 دزام نب ةبلعث نب سيقلا ئرما نب ةثراح نب رماع نب ورمع نب ةبلعث نب ةثراح
 :ثوغلا نب دسألا نبا

 ناسغ ءاملاو انتبسن دسألا بجن رشعم انإف تلأس امإ

 .هل تايبأ يف تيبلا اذهو

 نب كاندع نب كع :مهنم ناسارخب نيذلا مهو ءكع ضعبو «نميلا تلاقف

 نب دسألا نب هللا دبع نب ثيدلا نب ناندع :لاقيو .ثوغلا نب دسألا نب هللا دبع

 .ثوغلا

 ةعاضقو «دعم نب رازن :رفن ةعبرأ ناندع نب دعم دلوف :قاحسإ نبا لاق

 نب صنقو -نومعزي اميف- ىنكي هب يذلا دعم ركب ةعاضق ناكو «دعم نبا

 .دعم نب دايإو «دعم

 انإو -سمش دبع أبس مسا ناكو -أبس نب ريمح ىلإ تنمايتف ةعاضق امأف

 .ناطحق نب برعي نب بجشي نبا «برعلا ف ىبم نم لوأ هنأل ؛ًأابس ىمس
 :رذنملا نب نامعنلا بسنو دعم نب صنق

 باسن معزي اميف -مهتيقب تكلهف دعم نب صنق امأو :قاحسإ نبا لاق

 .ةريحلا كلم رذنملا نب نامعنلا مهنم ناكو -دعم



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ..دعم نب صنق دلو نم ناك رذنملا نب نامعنلا نأ

 نع سنعخألا نب ةريغملا نب ةبتع نب بوقعي ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 نأ نيح هذ باطنخلا نب رمع نأ :هثدح هنأ قيرز نب نم راصنألا نم خيش

 فانم دبع نب لفون نب يدع نب معطم نب ريبج اعد «رذنملا نب نامعنلا فيسب
 :لوقي ناكو «ةبطاق برعللو «شيرقل شيرق بسنأ نم ريبج ناكو -ىصق نبا
 بسنأ قيدصلا ركب وبأ ناكو هذ قيدصلا ركب يبأ نم بسنلا تذحأ امنإ

 ناك :لاقف ؟ رذنملا نب نامعنلا ريبح اي ناك نمم :لاق مث «هايإ هحلسف -برعلا

 .دعم نب صنق ءالشأ نم
 ءمخل نم الجر ناك هنأ نومعزيف برعلا رئاس امأف :قاحسإ نبا لاق

 .©"0ناك كلذ يأ ملعأ هللاف ءرصن نب ةعيبر دلو نم

 .يراصنألا خيشلا ةلاهج هدنس يف فيعض هدانسإ )١(
 قازرلا دبع هحرخأو « هخيرات ف 57/١9 ١( يربطلا قاحسإ نبا قيرط نم هحرخأ
 بعك نبا نع يرهزلا نع قرط نم هفنصم ف (4138) ؛59317(4) 4551
 امهالك ثيللاو ءكلام نع بهو نبا قيرط نم ("77/5) يقهيبلاو ءاضيأ السرم
 نع رمعم قيرط نم (007/1) مكاحلا هجرخأو .السرم بعك نبا نع يرهزلا نع
 هرقأو «نيخيشلا طرش ىلع هححصو ءاعوفرم هب هيبأ نع بعك نبا نع ؛يرهزلا
 كلام نع ديلولا قيرط نم ريبكلا يف )51/١5( يناربطلاو ءامهطرش ىلع يبهذلا
 ملسم نب ديلولا ةنعنع هيفو «هيبأ نع بعك نبا نع يرهزلا نع امهالك يعازوألاو
 لئالد يف (2517/5) يقهيبلاو «ريبكلا يف )11/١9( يناربطلا هجرخأو سلدم وهو
 دشار نباو «هيبأ نع بعك نبا نع يرهزلا نع دشار نب قاحسإ قيرط نم ةوبنلا
 دئاوزلا عمجب يف يمثيحلا لاقو « مهولا ضعب يرهزلا نع هثيدح يفف « ةقث ناك نإو

 .حيحصلا لاجر امهدحأ لاجر «نيدانسإب يناربطلا هاور ١9/55(:
 (10714/5) دمحأو )505141١(.: ملسم هحرخأ فَ رذ يبأ ثيدح نم دهاش هل
 /79 يواحطلاو ؛ىربكلا هننس يف )5١7/9( و «ةوبنلا لئالد ف )5١7/7( يقهيبلاو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا امن

 نميلا نم هجورخ يف رماع نب ورمع رمأ
 برأم دس ةصقو

 ديز وبأ ٍئثدح اميف «نميلا نم رماع نب ورمع جورخ ببس ناكو

 ءاملا مهيلع سبحي ناك يذلا برأم دس يف رفحي اذرُج ىأر هنأ «يراصنألا

 مزتعاف «ءكلذ ىلع دسلل ءاقب ال هنأ ملعف ءمهضرأ نم اوءاش ثيح هنوفّرصيف

 موقي نأ ؛همطلو هل ظلغأ اذإ هدلو رغصأ رمأف «هموق داكف «نميلا نم ةلقنلا ىلع

 هيف يهجو مطل دلبب موقأ ال :ورمع لاقف ءهب هرمأ ام هنبا لعفف .همطليف هيلإ

 ةبضغ اومنتغا :نميلا فارشأ نم فارشأ لاقف «هلاومأ ضرعو «يدلو رغصأ

 فلختت ال :دزألا تلاقو «هدلو دلوو هدلو يف لقتناو «هلاومأ هنم اورتشاف ءورمع

 كع دالب اولزن ىح اوراسف ءهعم اوحرخو «مهللاومأ اوعابف «رماع نب ورمع نع

 لاق كلذ يفف .الاجس مهيرح تناكف ءكع مهتبراحف نادلبلا نوداتري نيزاتحب

 لرتف «نادلبلا يف اوقرفتف ,مهنع اولحترا مث ءانبتك يذلا تيبلا :سادرم نب سابع

 تلزنو ؛(برثي) جررخلاو سوألا تلزنو «(ماشلا) رماع نب ورمع نب ةنفج لآ

 لسرأ مث .(نامع) نامع دزأ تلزنو «(ةارسلا) ةارّسلا دزأ تلزنو «(ارَم) ةعازُخم

 ملوسر ىلع -ىلاعتو كرابت -هللا لزنأ هيففءهمدهف ليسلا دسلا ىلع ىلاعت هللا

 ٍلاَمِشَو ٍنِحَي نع ناتج هيا مهيكست ىف بشل نك دَقل ١ :لَو دمحم

 أوضرعأف (ج2) ٌُروُفَع ّبَرَو ٌةَبْيَط ٌةَدلَب دُهَل اوُرُكْشَآَو مكَيَر ٍِقزَر نِم أوك

 ."” « معلا ليَس َمِيَلَع ائلَسْرَأَف
 .ةديبع وبأ يئثدح اميف (ةمرع :هتدحاو ءدسلا :مرعلاو

 هج رخأو ءةملس مأ ثيدح نم دهاش هلو .راثآلا لكشم يف (1١؟8١/:5 و ٠6(

 لاجر هلاجر )57/١١( عمجملا يمثيحلا لاقو «ريبكلا ف (؟55/7*) قاربطلا

 .حيحصلا

 )١( ةيآ :أبس ةروس )2315 15(.



 ءيلع نب «بعص نب «ةباكُع نب «ةبلعث نب ءسيق نب ىشعأ ؛ىشعألا لاق
 نب «ةعيبر نب ءدسأ نب «ةليدح نب «ىصفأ نب ءبنه نب «لئاو نب ءركب نبا
 ْ :ٌدعم نب «رازن

 مرعلا اهيلع ىفع برأمو ةوسأ ىستؤملل كاذ يفرو
 مرَيمْلةرَوَمءاج اذإ ريمجمههتن ماخر
 مسق ذإ مهئام عس ىلع  اههانعأو عورزلا ىوراف

 هايؤرو رصن نب ةعيبر ٌتيدح

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :ةعيبر ايؤر
 كولم فاعضأ نيب نميلا كلم رصن نب ةعيبر ناكو :قاحسإ نبا لاق

 الو ءًافئاع الو ءارحاس الو ءًانهاك عدي ملف ءامي عظفو «هتلاه ايؤر ىأرف ةعبابتلا
 ؛ئتلاه ايؤر تيأر دق نإ :مههل لاقف هيلإ هعمج الإ هتكلمم لهأ نم امجنم

 ءاهليوأتب كربخن انيلع اهصصقا :هل اولاق ءاهليوأتبو احب نوربحأف ءامب تعلظفو

 اهليوأت فرعيال هنإف ءاهليوأت نع مكر بخ ىلإ نئمطأ مل امب مكتربخأ نإ ينإ :لاق
 اذه ديري كلملا ناك نإف :مهنم لحر هل لاف ءامب هربخأ نأ لبق اهفرع نم الإ

 ٠ هنع لأس امم. هناربخي امهف ءامهلثم دحأ سيل هنإف ءقشو حيطس ىلإ ثعبيلف
 نإ :هل لاقف ءقش لبق حيطّس هيلع مدقف ءامهيلإ ثعبف :قاحسإ نبا لاق

 .اهليوأت تبصأ اهتبصأ نإ كنإف ءامب نربخأف ءاه تعظفو «يئتتلاه ايؤر تيأر
 ةمهت ضرأب تعقوف «ةملظ نم تجرح © ةمّمُح تيأر" «لعفأ :لاق

 "ةمجمج تاذ لك اهنم تلكأف

 ؟ اهليوأت ف كدنع امف ,حيطّس اي ائيش اهنم تأطخأ ام :كلملا هل لاقف

 نع ديمح نبا نع هخيرات يف )١١7/1( يربطلا ريرج نبا هجرخأ :فيعض هدانسإ )١(
 .ملعلا لهأ ضعب نع قاحسإ نبا نع ةملس

 .ممح اهعمجو «رانلاب قرتحا ام لكو (ةمحفلا :ةممح (؟١
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 0 نم كلذ يلي

 : مهيلع جرخي نري ىذ مرإ 5

 .يلعلا لبق عطقتي مأ «هناطلس نم كلل ؟ءطقني مأ
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 رهدلا رخآ ىلإ هموق .رهدلا رخأ
 :لاق

 :لاق
 سبا

 معن د موي (معن 8 5 ورخأآلاو نولوألا هيف عمجُ 2 ىمشي يب «نو ح5 0 يف لكعسي («ن 7 | هيف د دو «نوئسحم

 .ثكوئيسملا هيف

 ( :لاق

 :لاق
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 لع مدق مث
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 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 (ةمكأ ةضور نيب تعقوف ؛ةملظ نم تحرح «ةمّمُح تيأر «معن :لاقف

 .ةمسن تاذ لك اهنم تلكأف

 .دحاو امهوق نأو ءاقفتا دق امهنأ فرع «كلذ هل لاق املف :لاق

 تاذ لك اهنم تلكأف «ةمق ضرأب تعقو" :لاق ًاحيطس نأ الإ
 ."ةمسن تاذ لك اهنم تلكأف «ةمكأو ةضور نيب تعقو" :قش لاقو 0" ةمجمج

 ؟اهليوأت يف كدنع امف كيش اهنم قش اي تأطخأ ام :كلملا هل لاقف

 نيلغيلف «نادوّسلا مكضرأ نلرتيل ,ناسنإ نم نيترحلا نيب امم فلحأ :لاق
 .نارحن ىلإ نيبأ نيب ام نكلميلو .©0نانبلا ةّلفط لك ىلع

 ؟نئاك وه مف ؛عجحوم ظئاغل انل اذه نإ «قش اي كيبأو :كلملا هل لاقف

 ؟هدعب مأ .ينامز يفأ

 مهقيذُيو ءناش وذ ميظع مهنم مكذقنتسي مث «نامزب هدعب لب ءال :لاق
 .ناوملا دشأ

 ؟ناشلا ميظعلا اذه نمو :لاق

 الف ءنزي يذ تيب نم مهيلع جرخمي .2© ندم الو «يئدب سيل «مالغ :لاق

 .نميلاب مهنم ًادحأ كرتي

 ٠ ؟عطقني مأ هناطلس موديفأ :لاق

 نيدلا لهأ نيب «لدعلاو قحلاب ٍقأي لسرم لوسرب عطقني لب :لاق
 ؟لصفلا موي امو :لاق .لصفلا موي ىلإ هموق يف كلملا نوكي ؛لضفلاو

 ءايحألا اهنم عمسي «تاوعدب ءامسلا نم هيف ىعديو (ةالولا هيف ىرجت موي :لاق
 .تاريخلاو زوفلا ىقتا نمل هيف نوكي «تاقيملل سانلا نيب هيف عمجيو ؛تاومألاو

 عفر نم امهنيب امو «ضرألاو ءامسلا برو يإ :لاق ؟لوقت ام قحأ :لاق

 .عبصإلا :نانبلا 23(

 .ةءاندلا عم فعضلا عمج يذلا :ندملا ١١(



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا أانعل

 (")ضْمَأ هيف ام ءقحل هب كتأبنأ ام نإ ءضفخو

 نميلا كلم ىلع دعسأ نابت برك يبأ ءاليتسا

 برشي ىلإ هوزغو
 ىلإ هلك نميلا كلم عجر ءرصن نب ةعيبر كله املف :قاحسإ نبا لاق

 ىلك نبا «رعآلا عي :وه دعسأ ناو -برك يبأ .©” دعسأ نابت نب ناسح

 نب رآثملا يذ ةهربأ نب راعذألا يذ ورمع نب لوألا عب عّبُت وه ديزو «ديز نب برك

 .شيرلا

 فهك «بعك نب «رغصألا أبس نب يفيص نب يدع نبا :قاحسإ نبا لاق

 دبع نب ؛مشح نب «ةيواعم نب «سيق نب ءورمع نب ؛لهس نب ديز نبا ؛ملّظلا

 نب «نميأ نب «ريهز نب «بيرع نب «نطق نب «ثوغلا نب «لئاو نب «سمش

 نب ءبجشي نب «برعي نب «ربكألا أبس نب ريمح جحبرعلاو «جحبرعلا نب ؛عسيمملا

 .ناطحق

 نيرّبَحلا قاسو «ةنيدملا مدق يذلا برك وبأ دعسأ نابثو :قاحسإ نبا لاق

 كلم لبق هكلم ناكو .هاسكو مارحلا تيبلا رمعو نميلا ىلإ ةنيدملا دوهي نم

 .رصن نب ةعيبر

 :ةنيدملا لهأ ىلع بضغتي ناب

 ىلع -قرشملا نم لبقأ نيح- هقيرط لعج دق ناكو :قاحسإ نبا لاق

 ل انبا مهرهظأ نيب فّلخو ءاهلهأ جهي ملف ءهتأذب يف امب رم دق ناكو ةنيدملا

 ءاهلخن عطقو ءاهلهأ لاصفتساو ءاهيارخإل عمجُم وهو ءاهمدقف «ةليغ لتقف

 مث «راجنلا نب وحأ ةلط نب ورمع مهسيئرو «راصنألا نم يحلا اذه هل عمجف

 مساو «راجنلا نب «كلام نب رماع «لوذبم مساو «لوذبم نب ورمع نب دحأ

 .لطاب هيف ام يأ: يضمأ )١(

 .ةنطفلاو ءاكذلا ىهو ةنابتلا نم قتشم نابتو «يريمحلا عبت بقل وه :دعسأ نابت )١(



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ءورمع نب «ةبلعث نب «ةثراح نب «جرزخلا نب ورمع نب «ةبلعثت نب هللا ميت :راجنلا

 .رماع نبا

 :ةنيدملا لهأل نابث ةلتاقم ةصق
 ءرمحأ :هل لاقي راجنلا نب يدع ئب نم لحر ناك دقو :قاحسإ نبا لاق

 قذَع يف هدحو هنأ كلذو «هلتقف مهي لزن نيح عّبُت باحصأ نم لحر ىلع ادع

 ًاعبُت كلذ دازف .©"0هريأ نمل رمتلا امنإ :لاقو «هلتقف هلجنم, هبرضف .«'” هَّدُجَي هل
 هنورقُيو «راهنلاب هنولتاقي اوناك مهنأ راصنألا مٌعزتف ءاولتتقاف :لاق مهيلع اقنح

 !!ماركل انموق نإ هللاو :لوقيو ,مهنم كلذ هبجعيف «ليللاب

 نب نم «دوهيلا رابحأ نم ناربح هءاج ذإ «مهلاتق نم كلذ ىلع عّبت انيبف
 نب جررتلا ونب -2' لدّه وهو -ورمعو ماحنلاو ريضنلاو ةظيرقو «ةظيرق : نضا . 55 تالا

 ىوال نب ثهاق نب رهصي نب نارمع نب نوراه نب ىرزع نب رزاع نب موحنت

 هللا ىلص -نمحرلا ليلخ ميهاربإ نب قاحسإ نب -ليئارسإ وهو -بوقعي نبا
 ءاهلهأو ةنيدملا كالهإ نم ديري ام اعمس نيح .ملعلا يف ناخسار ناملاع -مهيلع

 ملو ءاهنيبو كنيب ليح ديرت ام الإ تيبأ نإ كنإف «لعفت ال كلملا اهيأ :هل الاقف

 جرخي ىِن ٌرَحاَهُم ىه :الاقف ؟كلذ ملو :امههل لاقف «ةبوقعلا لحاع كيلع نمأن

 «كلذ نع ىهانتف «هرارقو هراد نوكت «نامزلا رخآ ف شيرق نم مرحلا اذه نم

 ىلع امهعبتاو «ةنيدملا نع فرصناف ءامهنم عمس ام هبجعأو ءاملع امه نأ ىأرو

 منغ نب فوع نب دبع نب ورمع نب ةيّرغ نب ىّرْعلا دبع نب دلاح لاقف ءامهنيد
7 : 3 

 :("ةلط نب ورمعب رخخفي راجنلا نب كلام نبا

 .هرمث يجي يأ هعطقي :هدجي لخنلا :قدغ )١(

 .هحلصأو هحقل لخنلا ربأ :هربأ (1)
 .اذه ورمعل مسا وهو ناكسإلا زوجيو لادلا حتفب :لده (؟)

 .قاحسإ نبا نع القن )٠١7/7( يربطلا خيرات :رظنا (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 هرّطو ةذل نم ىَسَق مأ هرَكْذ ىهئدق ْهأاحَصَأ

 هرْصضُْع وأ بابشلا كركذ امو «هبابشلا تركذت مأ

 هربَغ تفلاىلًأاهلنم 20 ةّيءابر بر َحاهتإ
 هرَمَّزلاعم اودع تكأذإ | ًادسأ وأ ,نارثمع السف

 هرفَذ اففادبأ غب برك وبأاهيف قليف

 ؟هر آجلا مأ فوَع ينبأ اميمؤن نم :اولقملن

 ةرتنإو ىلهخٌ مههف 2 انل نإ راّجتلاينتلب

 هرفّنللا ةييفلك اهّدَم31 ةفشساّسُموهتقلتف

 هَرمُع هموق هلإلا كلل 2 اله َهَّلَط نب ورمع مهيف
 هردق نكي الار ئَع مار نمو كولملا ماس ٌدلِيَس

 نم يحلا اذه ىلع عبت قنح ناك امنإ هنأ نومعزي راصنألا نم يحلا اذهو

 فرصنا بح ؛هنم مهوعنمف ؛مهكاله دارأ امنإو .مهرهظأ نيب اوناك نيذلا دوهي

 1 :هرعش يف لاق كلذلو ؛مهنع

 دسفُم موي باقعب مه ىَلْوَأ 2 برغي ًالح نَطْبِس ىلع ًاقنح
 :ةبعكلاب فوطيو ةكم ىلإ بهذي عبت

 ىلإ هحوتف ءافودبعي ناثوأ باحصأ هموقو عبت ناكو :2”قاحسإ نبا لاق

 ليذه نم ٌرفن هاتأ جمأو نافسع نيب ناك اذإ تح «نميلا ىلإ هقيرط ىهو ؛ةكم
 كلدن الأ كلملا اهيأ :هل اولاقف «دعم نب رازن نب رضم نب سايلإ نب ةكردم نبا

 بهذلاو توقايلاو دجربزلاو ؤلؤللا هيف ءكلبق كولملا هلفغأ ءرئاد لام تيب ىلع

 دارأ امنإو .هدنع نولصيو «هلهأ هدبعي ةكمي تيب :اولاق «ىلب :لاق ؟ةضفلاو

 املف .هدنع ىَّعبو كولملا نم هدارأ نم كاله نم اوفرع امل ءكلذب هكاله نويلذهلا

 ف 01١/١١ يقهيبلا اذكو «قاحسإ نبا نع ًالقن 17/7١ ١٠١( يربطلا خيرات :رظنا )١(

 .ةوبنلا لئالد



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 الإ موقلا دارأ ام :هل الاقف ءكلذ نع امهلأسف «نيربخلا ىلإ لسرأ «اولاق امل عمجأ
 نئلو «هريغ هسفنل ضرألا يف هذختا هلل ًاتيب ملعن ام ءكدنج كالهو ككاله
 نأ يئارمأت اذامف :لاق ءاعيمج كعم نم نكلهيلو «نكلهتل ؛هيلإ كوعد ام تلعف
 همظعتو هب فوطت :هلهأ عنصي ام هدنع عنصت :الاق ؟هيلع تمدق انأ اذإ عنصأ

 امكعنمي امف :لاق ؛هدنع نم جرخت ىح «هل لذتو هدنع كسأر قلحتو ؛همركتو
 نكلو «كانربخأ امكل هنإو «ميهاربإ انيبأ تيبل هنإ هللاو امأ :الاق ؟كلذ نم امتنأ
 هدنع نوقرهي ىلا ءامدلابو «هلوح اهوبصن يلا ناثوألاب هنيبو اننيب اولاح هلهأ

 ءامهثيدح قدصو امهحصن فرعف -هل الاق امك وأ- كرش لهأ ءسجن مهو

 فاطف «ةكم مدق يح ىضم مث هلجرأو مهيديأ عطقف ءليذه نم رفنلا برقف
 امب رحني -نوركذي اميف -مايأ ةتس ةكمي ماقأو هسأر قلحو «هدنع رحنو «تيبلاب

 هاسكف «تيبلا وسكي نأ مانملا ف ىرأو «لسعلا مهيقسيو ءاهلهأ معطيو سانلل

 نأ ىرأ مث ؟رفاعملا هاسكف «كلذ نم نسحأ هوسكي نأ ىرأ مث "2”فطصخلا

 -نومعزي اميف -عبُت ناكف "7 لئاصولاو ءالملا هسكف ؛كلذ نم نسحأ هوسكي
 هوبرقي الأو هريهطتب مهرمأو ءمهرحج نم هتالو هب ىصوأو «تيبلا اسك نم لوأ
 ةعيبس تلاقو ءاحاتفمو اباب هل لعجو -ضياحملا ىهو- اتالئم الو «ةتيم الو ءامد

 «نزاوه نب «ركب نب «ةيواعم نب ءفوع نب «ةعيذج نب «ةنيبز نبا ءبحألا تنب

 دبع دنع تناكو «ناليع نب «سيق نب ةفصخ نب «ةمركع نب «روصنم نبا
 «بلاغ نب «يؤل نب «بعك نب ءةرم نب «ميت نب «دعس نب «بعك نبا فانم

 هيلع مظعت دلاخخ :هل لاقي هنم امل نبال «ةنانك نب ءرضنلا نب «كلام نبا «رهف نبا
 :امب عنص امو ءاهل هلّلذتو اعبت ركذتو ءاهيف يغبلا نع هاهنتو «ةكم ةمرح

 ريل بكلا الو ريغصلا ال ةكمب ملفت ال :ينبا

 .هفيل نم وأ لخنلا صوخ نم لمعي ظيلغ ءاسك :فصخلا )١(
 .ةينمب بايث "رفاعم" يف ةعونصم بايث :رفاعملا ١١(

 .نميلا يف جسنت بايث ىهو (ةليصو عمج :لئاصولا ه9



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 يلتُب اهمراحم ظفحاو

 ةًُهجو برضُي :ينبا

 اهتبرج دق :يئسْبأ

 امو .اهنمآ هللا

 اهيلطم نمآ هللا

 غل اهازغ دقلو

 هعغ+كلُم ير لذأو

 ايفاح اهيلإ ىشمتي
 اهلاهأ معطي لظّيو
 لا لسقلا مهيقسُي

 ُهََشيَج كلهأ ليفلاو

 دالبلا ىصقأ يف كلل لاو

 هافاو «تنّدُح اذإ عمساف

 رووفلا كركي ال

 رورلشلا فارطأ قلتي

 ريعسلا هيدخب ْحْلَبَو

 ()روويي اهملظ تدجوُف

 روصق اهتصرعب تيت

 0ريبتت يف نمأت مصغلاو

 ©ريسجللا اهتّينب اسكف

 رواد بااب ىفوأق اهيف

 ريبعبافلأ اهئانفب

 (روزجلاو يراهملا محل

 (©ريعشلا نم ضيحرلاو ىفصم

 روغخمصلاب اهيف َنوُمْرُي

 (”ريرزخلاو مجاعألا يفو
 زومألا ةبقاع فيك مهل

 :نميلاب ةيدوهيلا لصأ

 نميلا لخد اذإ ىح نيربحلابو هدونج نم هعم نم نميلا ىلإ اًهجوتم اهنم جرخ مث

 ىلا رانلا ىلإ هومكاحي يح هيلع اوبأف ءهيف لخد اميف لوخدلا لإ هموق اعد
 يلا ر 1 ىح وب وح إ ةموق

 .كلهي :روبي )١(
 .ةكم يف لبج مسا :ريبثو «لابحلا يف مصتعت لاعولا :مصعلا (؟)

 .نميلا نم بايث وهو ليمج شقنو يشو اهيف ّيلا ىهو ةربحملا بايثلا :ريبحلا (5)
 .حبذلل حلصت يلا ةنيمسلا لبإلا :روزحلا (4)

 .فيظنلا ىقنملا ريعشلا يبعيو لوسغملا يأ :صيخرلا (0)
 .دوسألا رحبلا وهو زرخلا رحب ىلإ نوبوسنم مجعلا نم ةمأ :ريزخملا (5)



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 رانلا ىلإ عْبَت ةمكاحم

 ءيظرقلا كلام يبأ نب هبلعث نب كلام وبأ نثدح :"”قاحسإ نبا لاق
 نم اند امل ًاعبُت نأ :ثدحي هللا ديبُع نب ةحلط نب دمحم نب ميهاربإ تعمس :لاق

 تقراف دقو ءانيلع اهلحدت ال :اولاقو «كلذ نيبو هنيب ريمح تلاح اهلخديل نميلا
 ,رانلا ىلإ انمكاحف :اولاقف ؛مكنيد نم ريخ هنإ :لاقو هنيد ىلإ مهاعدف ءاننيد

 اميف مهنيب مكحت ران -نميلا لهأ معزي اميف- نميلاب تناكو :لاق .معن :لاق

 هب نوبرقتي امو مهفاثوأب هموق جرخف «مولظملا رضت الو ملاظلا لكأت «هيف نوفلتخي
 رانلل اودعق بح ءاهيدلقتم امهقانعأ ف امهفحاصم<. ناربحلا جرحو «مهنيد يف

 اوداح مهوحن تلبقأ املف ؛مهيلإ رانلا تحرخف «هنم جرخت يذلا اهجرخم دنع

 اوربصف ءامل ربصلاب مهورمأو «سانلا نم مهرضح نم ©'مهرمذف ءاهوباهو اهنع
 «ريمح لاجر نم كلذ لمح نمو ءاهعم اوبرق امو ناثوألا تلكأف «مهتيشغ ىح

 تقفصأف ءامحرضت مل امههابج قرعت امهقانعأ يف امهفحاصمم ناربحلا جرخو
 .نميلاب دوهيلا لصأ ناك كلذ نعو كلانه نمف «هنيد ىلع ريمح كلذ دنع

 نم جرح ©0-مو «نيربحلا نأ ثّدحُم ثدح دقو :قاحسإ نبا لاق

 اهنم اندف «قحلاب ىلوأ وهف اهدر نم ”:اولاقو ءاهودريل رانلا اوعبتا امنإ «ريمح
 ملو اهنع اوداحف مهلكأتل مهنم تندف ءاهودريل مهئاثوأب ريمح نم لاحر

 صكدتو ةاروتلا ناولتي العجو «كلذ دعب ناربحلا اهنم اندو ءاهدر اوعيطتسي

 ريمح كلذ دنع (©©تقفصأف ؛هنم تحرح يذلا اهحرخم ىلإ اهادر يح ءامهنع
 .ناك كلذ يأ ملعأ هللاو .امهنيد ىلع

 .قاحسإ نبا نع ًالقن )٠١8/7( يربطلا خيرات :رظنا )١(
 ٍ .مهوعجشو «ربصلا ىلع مهوثح :مهرمذف (؟)

 .قاحسإ نبا نع القن )١١8/7-٠١95(« )١١5/9( يربطلا خيرات :رظنا ()
 .تعمتجاو تقفتا :تقفصأ (4)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :©"”هائر ىمسملا تيبلا مده

 نوملكُيو هدنع نورحنيو ؛هنومظعي مهل اتيب مائر ناكو قاس نبا لاق

 كلذب مهنتفي ناطيش وه امنإ :عّبتل ناربحلا لاقف ءمهكرش ىلع اوناك ذإ «هنم

 -نميلا لهأ معزي اميف- هنم اجرختساف «هب امكنأشف :لاق «مهنيبو اننيب لخف

 راثآ امي -يل ركذ امك- مويلا هاياقبف «تيبلا كلذ امده مث «هاحبذف دوسأ ابلك

 ."0هيلع قارق تناك يلا ءامدلا

 ورمع هيخأ دي ىلع هلتقو نابت نب ناسخ كلُم
 أطي نأ ديري «نميلا لهأب راس «برك يبأ دعسأ نابت نب ناسَح كلم املف

 تهرك قارعلا ضرأ ضعبي ب اوناك اذإ يح «مجاعألا ضرأو ؛برعلا ضرأ مم

 أ اوملكف «مهلهأو ؛مهدالب ىلإ ةعجرلا اودارأو «هعم ريسملا نميلا لئابقو ريمح

 ككلمنو ءناسح كاأ لتقا :هل اولاقف ءهشيح يف هعم ناكو ءورمع هل لاقي هل

 يريمحلا نيع نع اذ لإ كلذ ىلع اوعمتحاف «يهاجأت ءاندالب ىلإ انب عجرتو ءانيلع

 ) نيعُر وذ لاقف .هنم لبقي ملف كلذ نع ها هنإف

 (0نيَع ريرق ْتيِبَي نم ٌديعَس مونب ارهَّس يرتشي نم الأ

 نيَعُر يذل هللا ٌةَرذعمَف تناخو تردغ ٌريمح امإف

 باتكلا اذه يل عض :هل لاقف ءارمع اهي ىتأ مث ءاهيلع متخو «ةعقر يف امهبتك مث

 لحجر لاقف .نميلا ىلإ هعم نمي عجرو «ناسح هاحخأ ورمع لتق مث ؛لعفف كدنع

 :ريمح نم

 مهفأكف نونحلا فوطعلا وهو مؤرلا نم قتشم «هنومظعي يذلا تيبلل مسا :مائر (1)

 .فطعلاو ةمحرلا ناكملا اذه يف نوبلطي

 .قاحسإ نبا نع ًالقن ١١8/99 -0١4(« )١15/7( يربطلا خ خيرات :رظنا )١(

 .مهكولم نم كلما اذه هيلإ بسن نميلاب لبج نيعر :نيعر وذ ()

 وه نيع ريرق تيبي نم لب) ةرابعلا هذه لصأو مونلاب هنيع رقتف لابلا ئداه :نيع ريرق (4)
 .(ديعسلا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 (37باقحألا فلاّس يف اليعق ن اسح لّثم ىأر يذلا انيع هال
 بابل باب :اولاق ةادغ سبحلا ةيشخ لواقَم ُهْبلَتَق

 يبابرأمكلكواسيلغ بر مُكيحو انريخ مك
 .ريمح ةغلب سأب ال سأب ال :باّبَل باَبَل :هلوقو :قاحسإ نبا لاق

 ٍ :ريمح قرفتو ورمع كاله
 طّلُسو ؛مونلا هنم عنُم نميلا ناش نب ورمع لزن املف :”قاحسإ نبا لاق

 امع نيفاّرعلاو اهلا نم ةاَرحلاو ئابطألا لأس كلذ هدهج املف «رهسلا هيلع
 لثم ىلع ايغب همحر اذ وأ ُةاخأ طق لحجر لتق ام هللاو هنإ :مهنم لئاق هل لاقف «هب

 لعج كلذ هل ليق املف ءرهسلا هيلع طلسو ؛همون بهذ الإ «هيلع كاححأ تلتق ام

 يذ ىلإ صلخ يح «نميلا فارشأ نم ناسَّح هيخأ لتقب هرمأ نم لك لتقي
 باتكلا :لاق ؟يه امو لاقف ةءارب كدنع يل نإ :نيعر وذ اي :هل لاقف نيعر

 كلّهو ؛هحصن دق هنأ ىأرو هكرتف «ناتيبلا هيف اذإف هحرخأف «كيلإ تعفد يذلا

 .اوقرفتو كلذ دنع ريمح رمأ "” جرمف ورمع
 تويب نم نكي ل ريمح نم لجر مهيلع بثوف :ساوُ يذو ةعيْنخَل ربخ

 لهأ تويبب ثبعو «مهرايخ لتقف «رتانش وذ فوني ةعينخل هل لاقي «ةكلمملا
 ىلإ لسري ناكف ءطول موق لمع لمعي اقساف أرما ةعينخل ناكو ءمهنم ةكلمملا
 دعب كَّلمُي الثل ,كلذل اهعنص دق هل ةّيرشَم ف هيلع عقيف «كولملا ءانبأ نم مالغلا
 ذأ دق ءهدنج نم رضح نمو هسرح ىلإ كلت هتبرشُم نم علطي مث ؛كلذ
 يذ ةَعْرُر ىلإ ثعب يح هنم غرف دق هنأ مهملعيل :يأ هيف ف هلعجف ءاكاوسم
 بش مث ءناسَح لتُق نيح اريغص ايبص ناكو ءناّسح يبخأ دعسأ نابت نب ساو

 ليقو «ةنس نونامث :اعم امهمضب وأ فاقلا نوكسو ءاحلا مضب بقح عمج :باقحألا )١(
 .4 اًباَقَحَأ آيف َنِيَِل ١ :ىللاعت هلوق هنمو كلذ نم رثكأ

 .قاحسإ نبا نع ًالقن )1١117/1-١١8( يربطلا خيرات :رظنا (؟)
 .4 ِناّيِقَعلَي ِنّيَرْحَبْل ّجَرَم »ل :ىلاعت هلوق هنمو برطضاو طلتخا :مهرمأ جرم (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ذحأف «هنم هديري ام فرع «هلوسر هاتأ املف «لقعو ةئيه اذ اميسو اليمج امالغ

 هيلإ بنو هعم الحس املف «هاتأ مث هلعنو همدق نيب هأبتحف ءافيطل اديدح انيكس

 ناك يلا ةّوكلا يف هعضوف «هسأر زح مث هلتق يح هأجوف «ساَوُب وذ هبئاوف

 ساّوُن اذ :هل اولاقف ؛سانلا ىلع جرح مث همف يف هكاوسم عضوو ءاهنم فرشي

 . "سابال نابطرتسا تاون وذ نابطرتسا «ساّمحُت لس" لاقف ساي وأ ٌبْطَرَأ

 رثأ يف اوحرخف «عوطقم ةعينخل سأر اذإف ةوكلا ىلإ اورظنف .سأرلا "”سامحتو

 .ثيبخلا اذه نم انتحرأ ذإ «كريغ انكلمب نأ ىغبني ام :اولاقف ؛هوكردأ يح ساو يذ

 وهو ريمح كولم رخآ ناكف «نميلا لئابقو ريمح هيلع تعمتجاو .هوكلمف

 .انامز هكلم 2 ماقأف «فسوي :ىمستو ,دودخألا بحاص

 :نارجتب ةينارصنلا دوجو ببس

 لهأ .ليحنإلا ىلع مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع نيد لهأ نم اياقب نارجنبو

 .رماثلا نب هللا دبع :هل لاقي سأر مهل ؛مهنيد لهأ نم ةماقتساو لضف

 كلذ يف برعلا ضرأ طسوأب ىمهو «نارجتب نيدلا كلذ لصأ عقوم ناكو

 اياقب نم الحر نأ كلذو ءافودبعي ناثوأ لهأ اهلك برعلا رئاسو اهلهأو «نامزلا

 .هب اونادف «هيلع مهلمحف ؛مهرهظأ نيب عقو ءنوُيمّيف :هل لاقي نيدلا كلذ لهأ

 بهو نع «سنخأألا ىلوم ديبل يبأ نب ةريغملا ئثدح :"0قاحسإ نبا لاق

 اياقب نم الجر نأ نارجنب ناك نيدلا كلذ عقوم نأ :مهثدح هنأ يناميلا ِهّبنُم نبا

 يف ادهاز ادهتحباحلاص الحجر ناكو «نويميف هل لاقي ميرم نبا ىسيع نيد لهأ

 جرخ الإ ةيرقب فرعُي ال «ىرقلا نيب لزي احئاس ناكو «ةوعدلا باَجُم «ايندلا

 لمعي ًءانب ناكو هيدي بسك نم الإ لكأي ال ناكو .اب فرعي ال ةيرق ىلإ اهنم

 .ماشه نبا لاق امك ريم ةغلب سأرلا :سامحت )١(

 .هب قاحسإ نبا نع )١١3/7( يربطلا هجرخأو :هبنم نبا ىلإ فيعض هدانسإ (19)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ىلإ جرخو ءائيش هيف لمعي مل دحألا موي ناك اذإف دحألا مظعي ناكو «نيطلا
 لمعي ماشلا ىرق نم ةيرق يف ناكو :لاق ءيسمبي بح امب يلصي ضرألا نم ةالف

 حلاص هبحأف «حلاص :هل لاقي اهلهأ نم لجر هنأشل نطفف ءايفختسم كلذ هلمع
 يح «نويميف هل نطفي الو ءكلذ ثيح هعبتي ناكف .هلبق ناك ائيش هبحي مل ابح

 هعبتأ دقو -عنصي ناك امك- ضرألا نم ةالف ىلإ دحألا موي يف ةرم جرخ

 بحي ال «هنم ايفختسم نيعلا رظنم هنم حلاص سلجف «يردي ال نويميفو - حلاص

 ةيحلا- نيّنتلا هوحن لبقأ ذإ يلصي وه امنيبف يلصي نويميف ماقو «هناكمم. ملعي نأ

 ردي ملو حلاص اهآرو تتامف اهيلع اعد نويميف اهآر املف -ةعبسلا سوؤرلا تاذ

 ملف كوحن لبقأ دق نيَّنتلا ءنويميف اي خرصف :هلوع '”ليعف هيلع اهفاخف امياصأ ام

 دق هنأ فرعو فرصناو ىسمأو اهنم غرف ىح هتالص ىلع لبقأو هيلإ تفتلي
 ام ينأ هللاو ملعت نوُيِمُيف اي :هل لاقف ,هناكم ىأر دق هنأ حلاص فرعو ءفرُع

 «تنك ثيح كعم ةنونيكلاو كتبحص تدرأ دقو «كبح طق ائيش تببحأ

 همزلف «معنف هيلع ىوقت كنأ تملع نإف «ىرت امك يرمأ «تئش ام :لاقف

 اعد رضلا هب دبعلا هأجاف اذإ ناكو «هنأشل نونطفي ةيرقلا لهأ داك دقو «حلاص

 نبا ةيرقلا لهأ نم لحرل ناكو «هتأي مل رض هب دحأ ىلإ يعد اذإو «يفّشف هل
 لجر هنكلو «هاعد ادحأ أي ال هنإ هل ليقف ءنوُيمُيف نأش نع لأسف «ريرض

 ؛هترجح يف هعضوف «كلذ هنبا ىلإ لحرلا دمعف «رحألاب ناينبلا سانلل لمعي

 يب يف لمعأ نأ تدرأ دق نإ ءنوُيِمُيَف اي هل لاقف هءاح مث ابوث هيلع ىقلأو

 لخد ح هعم قلطناف هيلع كطراّشأف هيلإ رظنت ىح هيلإ يعم قلطناف ءالمع
 طشتنا مث ءاذكو اذك :لاق ؟اذه كتيب يف لمعت نأ ديرت ام :هل لاق مث ؛هترجح

 ىرت ام هباصأ هللا دابع نم دبع نوُيِمُيف اي :هل لاق مث «يبصلا نع بوثلا لحرلا

 دق هنأ نوُيِمْيَف فرعو «سأب هب سيل يببصلا ماقف ءَنوُيِميَف هل اعدف «هل هللا عداف

 .هربص ىلع بلغ :هلوع ليع )١(



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 رم ذإ ماشلا ضعب ف يشمي وه امنيبف ؛حلاص هعبتأو «ةيرقلا نم جرخف «فرُع

 تلز ام :لاق ءمعن :لاق !نوُيمّيف اي :لاقف ءلجر اهنم هادانف «ةميظع ةرجشب

 حربت ال ءوه كنأ تفرعف ءكتوص تعمس ح ؟ءاح وه يم :لوقأو «كرظنأ

 فرصنا مث «هاراو ىح هيلع ماقو ؛«تامف لاق «نآلا تيم ينإف يلع موقت ىح

 ةرايس امهتفطتخاف امهيلع اًوَدَعَف ءبرعلا ضرأ ضعب ابطو ىح «حلاص هعبتو

 ىلع ذئموي نارحب لهأو «نارجنب امهوعاب ىح ءاممب اوجرخف «برعلا ضعب نم
 ناك اذإف «ةنس لك يف ديع امل ,مهرهظأ نيب ةليوط ةلخن نودبعي «برعلا نيد

 ؛اهيلإ اوجرخ مث ءءاسنلا يلخو ءهودحو نسح بوث لك اوقلع ديعلا كلذ
 ناكف ءرحآ احلاص عاتباو ؛مهفارشأ نم لحجر نوُيِمُيَف عاتباف اهيلع اوفكعف

 -يلصي- هديس هايإ هنكسأ هل تيب يف دجهتي- ليللا نم ماق اذإ نوُيمْيَف

 هبجعأق «هديس كلذ ىأرف ,حابصم ريغ نم حبصي يح ًارون تيبلا هل جرستسا

 نإ «لطاب يف متنأ امنإ :نوُيمّيف هل لاقو «هب هربخأف «هنيد نع هلأسف «هنم ىري ام

 وهو اهكلهأل ؛هدبعأ يذلا يهلِإ اهيلع توعد ولو «عفنت الو رضت ال ةلخنلا هذه
 يف انلخد تلعف نإ كنإف «؛لعفاف :هديس هل لاقف :لاق .هل كيرش ال هدحو هلل

 هللا اعد مث «نيتعكر ىلصو رهطتف ءنوُيمْيَف ماقف :لاق هيلع نحن ام انكرتو «كنيد

 لهأ كلذ دنع هعبتاف ءاهتقلأف اهلصأ نم اهْئمَعَجَف ًاحير اهيلع هللا لسرأف ءاهيلع

 مث ؛مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع نيد نم ةعيرشلا ىلع مهلعجف «هنيد ىلع نارخن
 كلانه نمف .ضرأ لكب مهنيد لهأ ىلع تلخد ىلا ثادحألا مهيلع تلخد

 .برعلا ضرأ يف نارجنب ةينارصنلا تناك

 .نارحب لهأ نع هبنم نب بهو ثيدح اذهف :قاحسإ نبا لاق



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 دودخألا باحصأ ةصقو رماثلا نب هللا دبع ْربُخ

 :مظعألا مسالاو رماثلا نب هللا دبعو نوُيمْيَف

 «يظرقلا بعك نب دمحم نع دايز نب ديزي ٍنئدحو :"”قاحسإ نبا لاق
 كرش لهأ اوناك نارحب لهأ نأ :اهلهأ نع نارحب لهأ ضعب ًاضيأ ىئدحو

 ىمظعلا ةيرقلا :نارحبو- نارحب نم ابيرق اهارق نم ةيرق يف ناكو ناثوألا نودبعي
 اهزن املف رْحّسملا نارحب لهأ ناملغ مّلَعُي رحاّس -دالبلا كلت لهأ عمج اهيلإ ىلا

 ىتبا -اهزن لحر اولاق «هبنم نب بهو هامس يذلا همساب يل هومسي ملو- َنوُيِمِيف
 نولسري نارحب لهأ لعجف ءرحاسلا امي ىلا ةيرقلا كلت نيبو «نارحن نيب ةميخ

 نب هللا دبع هنبا رماثلا هيلإ ثعبف ءرحسلا مهملعيو ءرحاسلا كلذ ىلإ مهناملغ

 هنم ىري ام هبجعأ ةميخلا بحاصب رم اذإ ناكف «نارحب لهأ ناملغ عم رماثلا

 هدبَعَو هللا دّحوَف ملسأ تح هنم عمسيو هيلإ سلجي لعجف «هتدابعو هتالص نم

 مسالا نع هلأسي لعج هيف هّقف اذإ يح مالسإلا عئارش نع هلأسي لعجو
 ىشحأ «هلمحت نل كنإ !يأ نبا اي :هل لاقو هايإ همتكف هملْعَي ناكو «مظعألا

 رحاسلا ىلإ فلتخي هنبا نأ الإ نظي ال هللا دبع وبأ رماثلاو هنع كفعض كيلع

 فّوخَتو «هنع هب ّنِض دق هبحاص نأ هللا دبع ىأر املف «ناملغلا فلتخي امك

 ءحالق يف هبتك الإ هملعي اما هلل قبب مل مث ءاهعمجف حادق ىلإ دمع «هيف هفعض

 احدق «اهيف اهفذقي لعج مث ءأران اهل دقوأ اهاصحأ اذإ تح .حدق مسا لكل

 اهنم جرخ ىح حدقلا بثوف «هحدقب فذق مظعألا مسالاب رم اذإ يح ءأحدق

 «.همتك يذلا مسالا ملع دق هنأب هريخأف «هبحاص ىتأ مث هذحأف ءائيش هرضت م

 :لاق ؛عنص امم هريحأف ؟هتملع فيكو :لاق ءاذكو اذك وه :لاق ؟وه امو :لاقف

 .لعفت نأ نظأ امو ءكسفن ىلع كسمأف هتبصأ دق !يحأ نبا يأ

 لحد اذإ رماثلا نب هللا دبع لعجف :ديحوتلا ىلإ وعدي رماثلا نب هللا دبع

 .قاحسإ نبا قيرط نم هدنسب )١75١/7( يربطلا هحرخأ :فيعض هدانسإ )١(



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ئيد يف لحدتو «هللا ُدَحوُنَأ هللا دبع اي :لاق الإ رض هب ًادحأ قلي مل نارجت
 ملسيو هللا دحويف «معن :لوقيف ؟ءالبلا نم هيف تنأ امث كيفاعيف ؛هللا وعدأو

 هرمأ ىلع هعبتاف هاتأ الإ رض هب دحأ نارجنب قبي مل يح ؛ىفشيف هل وعديو
 يلع تدسفأ :هل لاقف هاعدف «نارحب كلم ىلإ هنأش عفر ىح «يفوعف هل اعدو

 ؛كلذ ىلع ردقت ال :لاق «كب نلثمأل :؛يئابآ نيدو نيد تفلاخو «ييرق لهأ

 ضرألا ىلإ عقيف هسأر ىلع حرطيف ؛ليوطلا لبحلا ىلإ هب لسرُي لعجف :لاق

 الإ ءيش اهيف عقي ال روحب «نارجنب هايم ىلإ هب ثعبي لعجو «سأب هب سيل
 :رماثلا نب هللا دبع هل لاق «هبلغ املف «سأب هب سيل جرخيف ءاهيف ىقليف ءكله

 تلعف نإ كنإف هب تنمآ امب نمؤتف هللا دحوت ىح يلتق ىلع ردقت نل هللاو كنإ

 ةداهش دهشو «كلملا كلذ ىلاعت هللا دحوف :لاق «ىئتلتقف ىلع تطلّس «كلذ

 كله مث هلتقف «ةريبك ريغ ةجش هّجشف هدي يف اصعب هبرض مث «رماثلا نب هللا دبع

 ءاج ام ىلع ناكو «رماثلا نب هللا دبع نيد ىلع نارحب لهأ عمجتس ةساو «هناكم كلملا

 نم مهنيد لهأ باصأ ام لثم مهباصأ مت ؛همكحو ليخثإلا نم ميرم نبأ ىسيع هب

 .كلذب ملعأ هللاو «نارجنب ةينارصنلا لصأ ناك كلانه نمف «ثادحألا

 لهأ ضعبو «يظرقلا بعك نب دمحم ثيدح اذهف :قاحسإ نبا لاق

 .ناك كلذ يأ ملعأ هللاو «رماثلا نب هللا دبع دنع نارحن

 هدونجي سأوت وذ مهيلإ راسف :ةيدوهيلا ىلإ نارجت لهأ وعدي سآو وذ
 مهل دخف لتقلا اوراتحاف «لتقلاو كلذ نيب مهريحو «ةيدوهيلا ىلإ مهاعدف

 لتق ىح «مهي لثمو «فيسلاب لتق نم لتقو رانلاب قرح نم قرحف «دودخألا

 ىلع ىلاعت هللا لزنأ كلت هدنجو ساون يذ_يفف ءافلأ نيرشع نم ابيرق مهنم
 م ٍدوُقَوْلا ِتاذ ِراّثلَآ هز دوُدْخأْلا بصحأ لق ) ل دمحم انديس هلوسر

 أوُمَقَت اَمَو (2) ُدوُبْس َنييِمْؤُمْلَاِب َنوُلَعْفَي ام ْىَلَع مهو (2) ُدوُعَف اَيَلَع رم ذِ
 ."4 ٍديِمَحلأ زيرعلا ِهَللأب أوُنِمْؤُي نأ ّلِإ حم

 )١( 4):ةيآ :جوربلا ةروس -8(.



 نبال ةيوبنلا ةريسلا
 رد لك نميف ناك :لاقيو :قاحسإ نبا لاق :رماثلا نب هللا دبع ةياف

 .مهمامإو مهسأر رماثلا نب هللا دبع ساو
 ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبع نثدح :27قاحسإ نبا لاق

 نب رمع نامز ف ناك نارحن لهأ نم الجر نأ :ثدح هنأ مزح نبا

 نب هللا دبع ادجوف ؛هتجاح ضعبل نارحب برخ نم ةبرخ رفَح- قو باطنخلا

 اهيلع ًاكسمم ؛هسأر يف ةبرض ىلع هدي ًاعضاو ءًادعاق اهنم نفد تحت رماثلا

 ءاهيلع اهدر هدي تلسرأ اذإو ءامد ثعبنت اهنع هدي ترحأ نإف «هديب

 رمع ىلإ هيف بتكف "هللا يلد" :هيف بوتكم متاخ هدي فو ءاهمد تكسمأف

 اودرو هلاح ىلع هورقأ نأ : هك رمع مهيلإ بتكف «هرمأب ربخي باطخلا نب
 .اولعفف «هيلع ناك ٍيذلا نفدلا هيلع

 :رصيقب هداجنتساو ساو يذ نم ناَبَلْعُت يذ سْوَد رارف

 يذ َسْوَد هل لاقي ءأبس نم لحجر مهنم تلفأو :©7 قاحسإ نبا لاق

 قح «كلذ ههجو ىلع ىضمف «مهزجعأف لمرلا كلسف هل سرف ىلع نابّلْعُت
 ؛مهنم غلب امب هريخأو ؛هدونجو ساون يذ ىلع هرصنتساف «مورلا كلم رصيق ىتأ
 اذه ىلع هنإف ةشبحلا كلم ىلإ كل بتكأس نكلو ءانم كدالب تدعب :هل لاقف

 .هرأثب بلطلاو هرصنب هرمأي هيلإ بتكو «كدالب ىلإ برقأ وهو «نيدلا
 هعم ثعبف «رصيق باتكب يشاجنلا ىلع سود مدقف :اسود رصني يشاجنلا

 هدنج ف هعمو- طايرأ :هل لاقي مهنم الجر مهيلع رمأو «ةشبحلا نم افلأ نيعبس

 .نابلعت يذ سود هعمو «نميلا لحاسب لزن بح رحبلا طايرأ بكرف -مرشألا ةهربأ

 لئابق نم هعاطأ نمو «ريمح يف ساون وذ هيلإ راسو :ساّوُت يذ ةياف
 هب لزن ام ساون وذ ىأر املف «هباحصأو ساون وذ مزمنا اوقتلا املف «نميلا
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 ةلاهج هدنس يفو «قاحسإ نبا نع هدنسب ١١4/5( يربطلا هج رخأ :فيعض هدانسإ )١(

 .ركب ىبأ نبا خيش

 .قاحسإ نبا نع القن )١55/7( يربطلا خيرات :رظنا (؟)



00 

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 حاضحض هب ضاخف هب لحدف ءهبرض مث «رحبلا ف هسرف هجو «هموقبو

 طايرأ لخدو ؛هب دهعلا رخخآ ناكو ءهيف هلخدأف ؛هرمغ ىلإ هب ىضفأ ىح ءرحبلا
 .اهكلمف «نميلا

 رمأ نم سود مهيلإ قاس ام ركذي وهو- نميلا لهأ نم لحجر لاقف

 .مويلا اذه ىلإ نميلاب لثم يهف ."هلُخَر قالعأك الو سوّدك آل" :ةشبحلا

 :ةصقلا هذه يف يريمحلا نّدَج يذ لوق

 :يريمحلا نَدَح وذ لاقو

 اتاّم نم رثإ يف ًافَسأ يكلؤت ال اتاف ام َعمدلا ُدْرَي سيل "”كتنوَه

 !؟اتايبأ سانلا ينبي نيحّلس دعبو رثأ الو ٌنيع ال نونّيَب دعبأ

 نكي ملو «طايرأ اهمده ىلا نميلا نوصح نم :نادمغو نيحلسو َنوُنيَي

 اهلثم سانلا يف
 :اضيأ ندَج وذ لاقو

 «©9يقير تفرنأ دق !"0هللا كال 2 ىقيطُت نل -كلاَبأ الح ىنيعَد

 قيحرلا رمخلا نم ىقسُ ذإو ًانيشتنا ذإ نايقلا فزع ىدت

 يقيفَر اهيف ينكشي مل اذإ اراَع ىلع سيل رمخلا برشو
 قوُشَنلا عم ءافشلا برش ولو هت ٌةاهنيال توملانإف

 هنمو .هتلاحضل رعقلا هنم رهظي يذلا ليلقلا وه حاضحضلا ءاملا :رحبلا حاضحض )١(

 يناكم الولو ءرانلا نم حاضحض يف وه) بلاط يبأ همع يف ملسو هيلع هللا ىلص هلوق
 .(ماطمطلا يف ناكل

 ٍ .ديفي الو يدجي ال عرجلا نإف كسفنب يقفرا :كنوه (؟١)

 ءاعدلا نود رحزلا ابلاغ اممبي داري ناسللا ىلع ناتيراج ناتغيص :هللا كاحل «كلابأ ال (9)

 .امهانعم لصأ وهو

 .عزفلاو فوخلا نع ةيانك وهو ءيمف نم بضن ىح هتدفنتسا :يقير تفزنأ (5)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 قوثألا ْضْيَب هردُج حطني ناوطسأ يف برم الو

 قين سأر يفاكّمسُمُهولَب 0 هع تنَّدُح يذلا '"7نادمغو

 قيلرلا قثللا لَحوْلا رخو 2 نورحج هلقسأو ةمهتمب
 ("9قورُبلا ضاموتسُك يسمي اذإ هيف حولت ””طيلّسلا حيباصم
 قوذُعلاب رصهي رسلا اكي 20 هيلإ تسرُغ يتلا ُهتلخنو
 (”قيبرحلا بش هنسُح رّيغو ًاداَمَر هتذج دعب حبصأف

 قيسضملا َكْئَّض ُهِموَق رذحو ١ ًانيكتسُم ساول وُذ ملسأو

 نب ورمع لاقو :ةصقلا هذه يف يديبزلا برك يدعم نب ورمع لوق

 هغلبف «يدآرملا حوُشْكَم نب سيق نيبو هنيب ناك ءيش يف يديبزلا برك يدعم
 :اهنع اهكلم نم لاز امو ءاهزعو ريمح ركذي لاقف «هدعوتي هنأ

 ساوث وُذ وأ- ةّشيع لضفأب 2 نيقعُر وذ كنأك يدعو

 سار سانلا يف تباث كلُمو ميعت نم كلبق ناك نئاكو

 يساق توربجلا رهاَق ميظع داع دهع نم ةدهع ميدق

 سانأ يف سانأ نم لّوحُي 2020ىنكسمأو .اوداب ُهَلِهأ ىسمأف

 طايرأو ةهربأ نيب نميلا ىلع عازنلا
 هعزان م «كلذ هناطلس 5 نميلا ضرأب طايرأ ماقأف 20 قاحسإ نبا لاق

 لك ىلإ زاحناف ءامهيلع ةشبحلا تقرفت ىح «يشبحلا ةهربأ نميلاب ةشبحلا رمأ يف
 لسرأ سانلا براقت املف ءرخآلا ىلإ امهدحأ راس مث مهنم ةفئاط امهنم دحاو

 .ةماميلاب نصحلا مسا نادمغ )١(

 .هب حيباصملا دقوت يذلا نهدلا :طيلسلا (؟)

 .فطاخلا اهؤوض وهو اهضيمو يأ :قوربلا ضاموت (؟*)
 .بنعلا نم دوقنعلا ةباثك. رمتلا نم ةسابكلا وهو :قوذعلاب رصهي (4)

 .قاحسإ نبا نع ًالقن (17/8/7-170) يربطلا خيرات :رظنا (5)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 اهينفت تح «ضعبب اهضعب ةشبحلا ىقلت نأب عنصت ال كنإ :طايرأ ىلإ ةهربأ

 لسرأف «هدنج هيلإ فرصنا هبحاص باصأ انيأف «كيلإ زربأو «يلإ زرباف ءًائيش

 اذ ناكو «ًاميحل ًاريصق الجر ناكو- ةهربأ هيلإ جرخف «تفصنأ :طايرأ هيلإ

 هدي يفو ءاليوط ًاميظع اليمج الحر ناكو طايرأ هيلإ جرخو -ةينارصنلا يف نيد
 طايرأ عفرف ؛هرهظ عنمب 2')ةَدوُتَع :هل لاقي «هل ًامالغ ةهربأ فلخو هل ةبرح

 ْتَمرَشَف «ةهربأ ةهبج ىلع ةبرحلا تعقوف ,هحوفاي ديري ةهربأ برضف «ةبرحلا
 طايرأ ىلع ةدوتع لمحو «مرشألا ةهربأ :يمس كلذبف «هتفشو هنيعو هفنأو هبحاح

 ةشبحلا هيلع تعمتجاف ,ةهربأ ىلإ طايرأ دنج فرصناو هلتقف ةهربأ فلخ نم

 .طايرأ ةهربأ ىّدوو نميلاب

 :ةهربأ ىلَع يشاجنلا بضغ

 ريغب هلتقف يريمأ ىلع ادع :لاقو ًاديدش ًابضغ بضغ يشاجنلا غلب املف

 .هسأر ةهربأ قلحف هتيصان رجيو «هدالب أطي ىح ةهربأ عدي ال :فلح مث ءيرمأ

 :هيلإ بتك مث ءيشاجنلا ىلإ هب ثعب مث ءنميلا بارت نم ًابارج المو
 لكو ,كرمأ يف انفلتحاف «كدبع انأو «كدبع طايرأ ناك امِإ ءكلملا اهيأ"

 دقو «هنم سوسأو اهل طبضأو «ةشبحلا رمأ ىلع ىوقأ تنك ينأ الإ ؛كل هتعاط

 «يضرأ نم بارت بارجب هيلإ تثعبو ؛كلملا مسق غلب نيح هلك يسأر تقلح

 ."يف همسق ربيف ؛هيمدق تحت هعضيل

 ضرأب تبثا نأ «هيلإ بتكو ء«هنع يضر يشاجنلا ىلإ كلذ ىهتنا املف

 .نميلاب ةهربأ ماقأف ءيرمأ كّيِتأي يح نميلا
 ةسينك ئبف «ءاعنصب سْيَلُقلا ئب ةهربأ نإ مث :ةهربأ ةسينك وأ "سيّلقلا"

 كل تينب دق نإ :يشاجنلا ىلإ بتك مث ءضرألا نم ءيشب اهئامز يف اهلثم ري مل

 اهيلإ فرصأ يح هتنم. تسلو «كلبق ناك كلمل اهلثم ني مل ةسينك كلملا اهيأ

 لحجر بضغ «يشاحنلا ىلإ كلذ ةهربأ باتكب برعلا تثدحت املف «برعلا جح

 .برحلا يف ةدشلا :ةدوتعلا )١(
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 نب كلام نب ثراحلا نب هبلعث نب رماع نب يدَع نب ميقف نيب دحأ ءةأسّنلا نم

 احسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .رضم نب سايلإ نب ةكردم نب ةعيزخ نب ةنانك
 ؛ةيلهاجلا ف برعلا ىلع روهشلا نوكسني اوناك نيذلا :ةأسنلاو :ةأَسّنلا

 ءلحلا رهشأ نم رهشلا هناكم نومّرحيو ؛مرحلا رهشألا نم رهشلا نولحيف

 ىلاعتو كرابت هللا لزنأ مهيفف مهيفف ف «رهشلا كلذ . تورخؤيو هللا مرح ام ةدع اوئطاويل

 اماَع تولت أوُرفك تريزا هب ٌّلْصَي رفحلا ف ٌةَداَيِ 2 َىِيَنْل اَمَنِإ

 ."04 هلأ َمّرَح ام أولحُب هلأ ّوَح اَم َةَّدِعأ أوُطاَْمِل اماَع مَُنوُمَرحتَو
 روهشلا أسن نم لوأ ناكو :©”قاحسإ نبا لاق :ءيسدلا عدتبا نم لوأ

 نب ةفيذُح وهو ءسّمّلَقلا ,مرح ام اهنم مرحو ؛لحأ ام اهنم لحأف ,برعلا ىلع
 نب ةنانك نب كلام نب ثراحلا نب , ةبلعث نب رماع نب يدَع نب ميقف نب دبع

 نب علق :دابع دعب ماق مث ؛«ةفيذح نب داّبع هنبا كلذ ىلع هدعب ماق مث ؛ةكزخ

 دعب ماق مث «ةيمأ نب فوع :ةيمأ دعب ماق مث علق نب ةيمأ :علق دعب ماق مث «دابع

 تناكو ؛مالسإلا ماق هيلعو «مهرخأ ناكو «فوع نب ةدانج «ةمامُت وبأ :فوع

 ابحر :ةعبرألا مرحلا رهشألا مّرحف «هيلإ تعمتجا اهجح نم تغرف اذإ برعلا
 هولحأف مرحملا لحأ ًائيش لحي نأ دارأ اذإف ءمرحملاو «ةجحلا اذو «ةدعقلا اذو

 اودارأ اذإف ءمرحلا رهشألا ةعبرألا ةدع اوئطاويل ,هومرحف رفص هناكم مرحو
 ؛لوألا رفصلا «نيرفّصلا دحأ كل تللحأ دق ينإ مهللا" لاقف مهيف ماق ردّصلا

 دحأ :©ناعّطلا لذج «سيق نب ريمُع كلذ يف لاقف .لبقملا ماعلل رخآلا تأسّنو

 :برعلا ىلع ةأسنلاب رخفي «ةنانك نب كلام نب ةبلعث نب منغ نب سارف نب

 )١( :ةيآ «ةبوتلا ةروس )37(.
 ف اذه ىلع قاحسإ نبا دمحم مامإلا ملكت دق :لاق (”55/7) ريثك نبا ريسفت رظنا )١(

 نع بهو نبا نع سنوي نع هريسفت يف )١97/50( يربطلا هجرحأو ةريسلا باتك

 .هلوق نم ديز نبا
 .ناعطلا مامأ هتابثل ةرجشلا لصأب ةهبش ةرجشلا لصأ :لذجلا :ناعطلا لذج (*)



 قاحسإ نباي ةيوبنلا ةريسلا
 امارك مهل نأ سانلا مارك يموق نأ َّدعَم تملع دق

 ")اجلا كلعُ م سائلا يأو ثقوب انوتاَق سائلا يَ

 ؟امارتحخ اهلعجن لحلا روهش َدعَم ىلع َنيئسانلا انسلأ

 ىتأ ىح ىانكلا جرخف :©7 قاحسإ نبا لاق :سيّلقلا يف ثدي ىنانكلا

 هضرأب قحلف جرخ مث :قاحسإ نبا لاق -اهيف ثدحأ ئعي- اهيف دعّقف سيّلَقلا

 نم برعلا نم لحجر اذه عنص :هل ليقف ؟اذه عنص نم :لاقف ةهربأ كلذب ربحأف

 جَح اهيلإ فرصأ " :كلوق عمس امل ةكمب هيلإ برعلا جحت يذلا تيبلا اذه لهأ

 .لهأب كلذل تسيل اهنأ يأ ءاهيف دعقف ؛ءءاجف بضغ "برعلا
 ىلإ نريسيل :فلحو ةهربأ كلذ دنع بضغف :ةبعكلا مده ةهربأ جورخ

 «ليفلاب هعم جرحو راس مث «تزهحتو تاأيهتف ةشبحلا رمأ مث ؛همدهي ىح تيبلا
 نيح ؛مهيلع اقح هداهج اوأرو هب اوعظفو ؛هومظعأف «برعلا كلذب تعمسو

 .مارحلا هللا تيب «ةبعكلا مده ديري هنأب اوعمس

 لهأ فارشأ نم لحر هيلإ جرخف :تيبلا نع نوعفادي نميلا فارشأ

 ىلإ برعلا رئاس نم هباجأ نمو «هموق اعدف «رفت وذ :هل لاقي مهكولمو نميلا
 هباجأف ؛هبارخإو همده نم ديري امو «مارحلا هللا تيب نع هداهجو «ةهربأ برح

 وذ هل لأو «هباحصأو رف ُوذ مزُهف ءهلتاقف هل ضرع مث «هباجأ نم كلذ ىلإ

 هنإف ئلتقت ال «كلملا اهيأ :رفن :: وذ هل لاق هلتق دارأ املف ءاريسأ هب َيأف «رفن

 هدنع هسبحو «لتقلا نم هكرتف «يلتق نم كل ًاريخ كعم يئاقب نوكي نأ ىسع

 .اميلح الجر ةهربأ ناكو «قاثو يف

 هل جرخ ام ديري كلذ ههجو ىلع ةهربأ ىضم مث :ةهربأ دهاج معئخ

 .ماجللاب هسومه نع سرفلا دري امك مهفايغط نع مهدرن :اماحل كلعن )١(
 .مهنم انرأث ذحأت نأ عطسن مل يأ :رتوب انوتاف (؟)

 .ةياهنلاو ةيادبلا اذكو «قاحسإ نبا نع ًالقن )١77/9-١15( يربطلا خيرات :رظنا (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :معفخ ىليبق ف ىمعتخلا بيبح نب ليفن هل ضرع ''معنع ضرأب ناك اذإ نح

 ليفن هل ذحأو «ةهربأ همزهف هلتاقف ,برعلا لئابق نم هعبت نمو ء«سهانو نارهش
 كليلد ينإف يلتقت ال «كلملا اهيأ :ليفن هل لاق هلتقب مه املف ءهب ىتأف ءاريسأ

 عمسلاب «سهانو نارهش :معفحخ ليبق ىلع كل يادي ناتاهو «برعلا ضرأب
 .هليبس ىلخف «ةعاطلاو

 نب بتعم نب دوعسم هيلإ جرخ فئاطلاب رم اذإ تح «هلدي هعم هب جرخو

 .فيقث لاجر يف فيقث نب فوع نب دعس نب ورمع نب بعك نب كلام

 مدقي نب روصنم نب هبنم نب تيبنلا نب يسق :فيقث مساو :فيقث بسن

 .ناندع نب دعم نب رازن نب دايإ نب ىمعد نب ىصفأ نبا
 :يفقنلا تلصلا يبأ نيب ةيمأ لاق

 ("”هعنلا لزهتف اوماقأ ول وأ مسمأ مهنأ ول دايإ يمرق

 ملقلاو طققلاو اعيمج اوراس اذإ قارعلا ةحاس مه موق

 :اضيأ تلصلا يبأ نب ةيمأ لاقو
 انيقيلا كربخأ -يبسن نعو 0 ىنيبل- يبع يلأست امإف
 انيمدقألا مدقي نب روصنمل ىسق ىبأ تيبنلل انإف

 نحن امنإ «كلملا اهيأ :هل اولاقف : ””قاحسإ نبا لاق :ةهربأ نداهت فيقث

 تيبلا اذه اننيب سيلو «فالخ كل اندنع سيل «نوعيطم كل نوعماس كديبع

 نم كعم ثعبن نحنو «ةكمب يذلا تيبلا ديرت امنإ- تاللا نونعي- ديرت يذلا

 ش .مهنع زواجتف «هيلع كلدي
 .ةبعكلا ميظعت وحن هنومظعي اوناك فئاطلاب مهل تيب :تاللاو :تالللا

 .هيلإ اوبسنف سرفع ونب هدنع لزن «لبح مسا وه :معثخ ١(
 .ةصاخ لباإلا نم ةيشاملا :معنلا 68

 .قاحسإ نبا نع القن )1١7/9-١554( ىربطلا خيرات :رظنا (؟)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ىلع هلدي لاغر ابأ هعم اونعبف :قاحسإ نبا لاق :هربق مجرو لاغر وبأ

 هب هلزنأ املف «َسمَكْلا هلزنأ ح لاغر وبأ هعمو ةهربأ جرخف ةكم ىلإ قيرطلا

 سانلا مجري يذلا ربقلا وهف «برعلا هربق تمجرف «كانه لاغر وبأ تام

 .سمغملاب

 نم الجر ثعب ءسّمغملا ةهربأ لزن املف :ةكم مجاهُي روصقَم نب ُدوسألا

 قاسف ؛ةكم ىلإ ىهتنا ىح هل لي ىلع دوصقم نب دوسألا :هل لاقي ةشبحلا
 نب بلطملا دبعل ريعب ٍيئام اهيف باصأ «مهريغو شيرق نم ةماه لاومأ هيلإ

 ناك نمو ليذهو ةنانكو شيرق ْتَّمَهَف ءاهديسو شيرق ريبك ذئموي وهو ,مشاه
 .كلذ اوكرتف «هب مهل ةقاط ال مهنأ اوفرع مث «هلاتقب مرحلا كلذب

 هل لاقو ؛ةكم ىلإ يريمحلا ةطانخ ةهربأ ثعبو :ةكم ىلإ ةهربأ لوسر

 تآ مل ينإ :كل لوقي كلملا نإ :هل لق مث ءاهفيرشو دلبلا اذه لهأ ديس نع لس
 يل ةجاح الف «برحب هنود اوضرعتت مل نإف «تيبلا اذه مدهل تئح امنإ ؛مكبرحل

 ديس نع لأس «ةكم ةطاتخ لحد املف «هب ئتأف يرح دري مل وه نإف مكئامدب

 هب هرمأ ام هل لاقف هءاجف ءمشاه نب بلطملا دبع :هل ليقف ءاهفيرشو شيرق
 اذه «ةقاط نم كلذب انل امو «هبرح ديرن ام هللاو :بلطملا دبع هل لاقف «ةهربأ

 «هنم هعنع نإف -لاق امك وأ- مالسلا هيلع ميهاربإ هليلخ تيبو «مارحلا هللا تيب

 :ةطانح هل لاقف .هنع عفد اندنع ام هللاوف «هنيبو هنيب لخي نإو ءهمرحو هتيب وهف

 .كب هيتآ نأ ينرمأ دق هنإف «هيلإ يعم قلطناف

 اديني ضعب هعمو «بلطلل دبع هعم قلطتاف :بلطما دبعل عفشي سينأ
 يف وهو هيلع لحخد يح ءًأقيدص هل ناكو ءرْفَت يذ نع لأسف ءركسعلا ىتأ يح

 :رفن وذ هل لاقف ؟انب لزن اميف ءانغ نم كدنع له ءرفن اذ اي :هل لاقف ءهسبحم

 ءانغ اندنع ام !؟ًايشع وأ اًودْغ هلتقي نأ رظتني كلم يديب ريسأ لحجر ءانغ امو

 هيلإ لسرأسو «يل قيدص ليفلا سئاس اسينأ نأ الإ ءكب لزن امم ءيش يف
 امي هملكتف ؛كلملا ىلع كل نذأتسي نأ هلأسأو ءكقح هيلع مّظعأو ءكب هيصوأف



 نبال ةيوبنلا ةريسلا

 رفن وذ ثعبف «ىبسح :لاقف «ءكلذ ىلع ردق نإ ريخب هدنع كل عفشيو «كل ادب

3 
 معطي ةكم ريع بحاصو لرأس لا :هل لاقف «سينأ ىلإ

 .لعفأ :لاقف «تعطتسا ان امي هدنع هعفناو هيلع نذأتساف
 ٍِع 5 ع ع ع .٠

 نذأتسي كبابب شيرق ديس اذه :كلملا اهيأ :هل لاف «ةهربأ سينأ ملكف

 يف شوحولاو «لهسلا ف سانلا معطي وهو «ةكم ريع بحاص وهو «كيلع
 .ةهربأ هل نذَأف لاق «هتجاح يف كملكيف كيلع هل نذأف «لابحلا سوعر

 سانلا مسوأ بلطملا دبع ناكو :لاق :هيمحي ْبَر هل تيبلاو يل لبإلا

 هتحت هسلجي نأ نع همركأو همظعأو هلجأ ةهربأ هآر املف مهمظعأو مهلمجأو

 «هريرس نع ةهربأ لزتف هكلم ريرس ىلع هعم سلجي ةشبحلا هارت نأ هركو

 ام :هل لق :هنامجرتل لاق مث «هبنح ىلإ هيلع هعم هسلحأو «هطاسب ىلع سلجف

 ريعب يئام كلملا ىلع دري نأ يحاح :لاقف «نامجرتلا كلذ هل لاقف ؟كتحاح

 نيح ئتبجعأ تنك دق :هل لق «هنامجرتل ةهربأ لاق «كلذ هل لاق املف «يل امباصأ

 دبع هل لاق !؟هيف ئملكت ال ؛همدل تئج دق كئابآ نيدو كنيد وه اتيب كرتتو

 (ئم عنتميل ناك ام :لاق «هعنميس ابر تيبلل نإو «لبإلا بر انأ نإ :بلطملا

 .كاذو تنأ :لاق

 دق -ملعلا لهأ ضعب معزي اميف- ناكو :©) بلطملا دبعل قفارملا دفولا

 ةلئاو نب دليوحو -ركب ب ديس ذئموي وهو- ةنانك نب ةانم نب ركب نب لئذلا
 نأ ىلع «ةماهق لاومأ ثلث ةهربأ ىلع اوضرعف -ليذه ديس ذئموي وهو- يلذهلا

 درف «ال مأ «كلذ ناكأ ملعأ هللاو .مهيلع ىبأف «تيبلا مدهي الو «(مهنع عحري

 م

 )١( ىربطلا خيرات رظنا )١5/57/١7107( ةيادبلاو )١075-1177/7(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .هل باصأ ىلا لبإلا بلطملا دبع ىلع ةهربأ

 بلطملا دبع فرصنا «هنع اوفرصنا املف :ةهربأ ىلع هللا رصنتست شيرق

 لابحلا فعش يف زرحتلاو ؛:ةكم نم جورخلاب مهرمأو «ربخلا مهربحخأف «شيرق ىلإ
 باب ةقلحب ذحأف «بلطملا دبع ماق مث «شيجلا ةرعم نم مهيلع افوخت باعشلاو

 هدنجو ةهربأ ىلع هنورصنتسيو هللا نوعدي شيرق نم رفن هعم ماقو «ةبعكلا
 :ةبعكلا باب ةقلحب ذخآ وهو بلطملا دبع لاقف

 كلآلح عنماف ٌةَلَخر غي ئتئدبعلا َنِإَوُمَال

 كلام ًاودغ مهلاخمو مُْهُبيلِص نيلي آل

 كل ادب ام ٌرمأَق انتل قو مهكرات تنك نإ

 نب ةمركع لاقو :قاحسإ نبا لاق :دوسألا ىلع وعدي رماع نب ةمركع

 :يصق نب رادلا دبع نب فانم دبع نب ماشه نب رماع

 ديلقتلا اهيف ةمجحملا ذحآلا دوصقم نب ذوسألا رخأ مُه 0

 ديرطتلا تالوأ ىمو اًهسبحي ذيللاف ريبثو ءارح نيب

 دومحم تنأو براي هرفخأ 2 دوش مطامط ىلإ اهمَضَف
 وه قلطناو «ةبعكلا باب ةقلح بلطملا دبع لسرأ مث :©) قاحسإ نبا لاق

 ةكمب لعاف ةهربأ ام نورظتني اهيف اوزرحتف لابحلا فعش ىلإ شيرق نم هعم نمو
 .اهلخد اذإ

 ,هليف أيهو «ةكم لوحدل يق ةهربأ حبصأ املف :ةبعكلا مجاهي ةهربأ

 مث «تيبلا مدل عمجُم ةهربأو -ادومحم ليفلا مسا ناكو- هشيج ىَّنعو

 ماق يح بيبح نب ليفن لبقأ ةكم ىلإ ليفلا اوهجو املف .نميلا ىلإ فارصنالا

 ثيح نم ادشار عحرا وأ دومحم كربا :لاقف «هنذأب ذحأ مث ليفلا بنج ىلإ

 نب ليفن جرخو «ليفلا كربف هنذأ لسرأ مث «مارحلا هللا دلب ف كنإف «,تكج

 )١( يربطلا خيرات رظنا )١77-11/7١( ةيادبلاو )١78-117/5(.



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هسأر يف اوبرضف «ىبأف موقيل ليفلا اوبرضو «لبحلا يف دعصأ يح دتشي بيبح
 موقيل امي ؟"هوغربف ""ةقارم يف مهل "”نحاحم اولحدأف «ىبأف موقيل "”نيزربطلاب
 لثم لعفف ماشلا ىلإ هوهجوو «لورهي ماقف نميلا ىلإ اعجار هوهحوف «ىبأف

 .كربف ةكم ىلإ هوهجوو «كلذ لثم لعفف قرشملا ىلإ هوهحوو «كلذ
 لاثمأ رحبلا نم ًاريط مهيلع ىلاعت هللا لسرأف :هدنجو ةهربأل هللا باقع

 ف رجح :اهلمحي راجحأ ةثالث اهنم ةرئاط لك عم ؟ناسلبلاو فيطاطنلا

 الإ ًادحأ مهنم بيصت ال ءسدّعلاو صمحلا لاثمأ «هيلجر يف نارجحو «هراقنم

 ءاوءاج هنم يذلا قيرطلا نوردتبي نيبراه اوجرخو تباصأ مهلك سيلو ؛كله

 نيح ليفن لاقف «نميلا ىلإ قيرطلا ىلع مديل «بيبح نب ليفث نع نولأسيو
 :هتمقن نم ممك هللا لزنأ ام ىأر

 بلاَعلا سيل بولغملا ٌمرثظألاو باطلا ُهلإلاو ٌرقملا نيأ

 :ًاضيأ ليفن لاقو :قاحسإ نبا لاق

 انيأر ام بّصحملا بْئَج ىَدَل هيرت الو- تيأر ول هينَدُز

 اين تاف ام ىلع ْئَسأت مو يرمأ تد#قو ينترذغل اذإ

 انيلَع ىَقَث ةررجح تفخو اريط ترصبأ ذإ هللا تدمح

 انيد ناشبحلل يلع نأك ليفت نع لأسَي موقلا لكو

 (”لهنم لك ىلع كلهم لكب نوكلهيو «قيرط لكب نوطقاستي اوحرخف

 .فاطخملاك ةفوقعم ةديدح :نيزربطلا )١(

 .فرطلا ةحوعم اصع ىهو :نجاحم (59

 .نطبلا محل نم لفس ام :قارملا (؟)
 .مدلا هنم لاس ىح مهعم يلا نجاح اب هوزحو :هوغزبف (5)
 اهنظأ ىسوم نب دابع لاق «رويطلا نم عون :ناسلبلا «شافنلا رئاط ىهو : :فيطاطخلا )5:

 .ريزارزلا
 .نودراولا هنم لهني يذلا ءاملا دروم :لهنم (7)



 تطقس املك «ةلمنأ ةلمنأ طقسي مهعم هب اوجرخو (هدسحج يف ةهربأ بيصأو

 خرف لثم وهو «ءاعنص هب اومدق يح ءامدو احيق ثمت ةدم هنم اهتعبتأ «ةلغأ

 .دومعزي اميف «هبلق نع هردص عدصنا ىح تام امف «رئاطلا

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 تيؤر ام لوأ نأ :ثدح هنأ ةبتع نب بوقعي ئثدح :2"”قاحسإ نبا لاق

 ءرجشلا رئارم اه يؤر ام لوأ هنأو «ماعلا كلذ برعلا ضرأب يردجلاو ةبصحلا

 .ماعلا كلذ رشعلاو لظنحلاو لمرحلاو
 :شيرق ىلع نتميو ليفلا ةثداح ركذي -هلالج لج- هللا

 ىلع هللا دعي ام ناك- هلي ادمحم ىلاعت هللا ثعب املف :('قاحسإ نبا لاق

 ؛مقدمو مهرمأ ءاقبل ةشبحلا رمأ نم مهنع در ام هلضفو ؛مهيلع هتمعن نم شيرق

 ملأ © ٍليِفْلا بصصأب َكّبَر ٌلَعَف فيك ٌرتزلأ» :ىلاعتو كرابت هللا لاقف

 2 َليِباَبأ اَريَط مَع َلَسَرْأَو © © ليلضت ىف ٌرهَدْيك لَعَجت

 (©) ضير ٍفدليإل » :لاقو "74 لوك أم فضحك ْمُهَلَعَخ () ليس ني

 تَعِذَلأ و تيل اذنه تر ادخلت و فيصل اعملآ ةَلحر مهِهَل إ

 مهلاح نم ائيش ريغي الثل يأ .“ 4 ٍفْوَح نم مُهَتماَدَو عوُج نّه مُهَمَعَظَ

 .هولبق ول ريخلا نم مي هللا دارأ امل ءاهيلع اوناك ىلا

 يبأ نب هللا دبع ئئثدح :7©2قاحسإ نبا لاق :هسئاسو ليفلا دئاق ريصم

 )١( يربطلا هجرحأو ةبتع نبا خيش 5. ةلاهج هيف :فيعض هدانسإو «حيحص ربخلا )١79/7(

 ريرج نبا هجرخأو (177/7) ةيادبلا رظناو «قاحسإ نبا قيرط نم )١37/70( يف

 يقهيبلاو هريسفت )١/١1١7( .ةمركع لوق نم لئالدلا يف
 .قاحسإ نبا نع القن (1١-177/1١75؟) ةياهنلاو ةيادبلا رظنا )١(

 (1-١١5:ةيآ «ليفلا ةروس (؟)

 .(4-1١):ةيآ «ءشيرق ةروس (4)
 هلقنو «قاحسإ نبا نع هدنسب لئالدلا يف )١١5/1( يقهيبلا هجرخأ :حيحص هدانسإ (ه)

 ىلإ (7537/5) روغنملا ردلا يف هازعو )١174/7( ةيادبلا يف ريثك نباو «قاحسإ نبا نع



 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع «ةرارز نب دعس نب نمحرلا دبع تنب ةرمع نع ؛ركب
 نامعطتسي نيدعقم نييمعأ ةكمب هسئاسو ليفلا دئاق تيأر دقل» :تلاق-

 .«سانلا

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 رعشلا نم ليفلا ةصق يف ليق ام
 هب مهاصأ امي مهاصأو «ةكم نع ةشبحلا هللا در املف :©"”قاحسإ نبا لاق

 مهافكو مهنع هللا لتاق «هللا لهأ مه :اولاقو ءاشيرق برعلا تمظعأ «ةمقنلا نم
 امو «ةشبحلاب هللا عنص ام اهيف نوركذي اراعشأ «كلذ يف اولاقف ,مهودع ةنؤم

 .مهديك نم شيرق نع در

 سيق نب يدع نب ىرعبزلا نب هللا دبع لاقف :ىرعبزلا نب هللا دبع رعش
 بلاغ نب يؤل نب بعك نب صيصه نب ورمع نب مهس نب ديعس نب يدع نبا

 اهعيرح ماري ال امبيدق تناك اهفإ ءنطب نع اولكنت

 اهموري مانألا نم زيزع ال ذإ 2 تمرح يلايل رعشلا قلخت م
 اهميلع نيلهاجلا ىبني فوسلو ىأر ام اهنع شيجلا ريمأ لئاس

 اهميقس بايإلا دعب شعي ملو مهضرأ اوبؤي َلافلأ نوتس

 اهميقي دابعلا قوف نم هللاو مهلبق مهرجو داع امي تناك

 :هلوقب ىرعبزلا نبا نعي :(” قاحسإ نبا لاق

 اهميقس باياإلا دعب ...

 .ءاعنصب تام يح «هباصأ ام هباصأ نيح مهعم هولمح ذإ ةهربأ

 ءيمطحلا مث يراصنألا تلسألا نب سيق وبأ لاقو :تلسألا نبا رعش

 .هيودرم نباو «يقهيبلاو «ميعن يبأو ىدقاولاو ةريسلا يف قاحسإ نبا
 .قاحسإ نبا نع القن (75١/؟) ةياهنلاو ةيادبلا رظنا )١(

 )١15/5(. ةياهنلاو ةيادبلا رظنا (؟)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 . يفيص هعساو

 مَرَر ةرتعَب املك ذإ ش 2 وُبُحلا ليف موي هعئُص نمو
 مرخناف هفنأ اومرَش دقو هبارقأ تححتت مهُنجاحَم

 ملك هاه هوُممَياذإ  ًالوفقم هّطْوَس اولعَج دقو

 مث ناك نم ملظلاب ء ءاب دقو ُةَجاردأ ربدأو ىو

 مزقلا فل لم مهّقلَف  ًابصاَح مهقوف نم لسرأف
 مققلا جاّوثك اوجأث دقو مُهُرابحأ ربصلا ىلع ضحت

 :تلسألا نب سيق وبأ لاقو :قاحسإ نبا لاق

 (7”بشاخألا نيب تيبلا اذه ناكرأب اوحّستو مكبر اوُلصَف اومرقف

 بئاتكلا يداه َموُسْكِي )ّ !ىبأ ةادغ قّدَصُم ءالي هنم ْمُكدنعف

 (9بقانملا سوءر يف تافذاقلا ىلع ُهلجرو ىشمُت لهسلاب هُتبيِتَك

 بصاحو فاّس نيب كيلملا دونج مهَّدَر شرعلا يذ ٌرصن مكاتأ املف

 بلاط يبأ نب بلاط لاقو :قاحسإ نبا لاق :بلاط يبأ نب , بلاط رعش

 ابغّشلا اوألَم ذإ موسكي ىبأ شيجو سحاَد برَح يف ناك ام اوملعت ملأ

 اًبرس مكل نوعنمت ال متحبصأل ٌةريغ ءىَش ال هللا ٌعافد الولف

 يبأ نب تلصلا وبأ لاقو :قاحسإ نبا لاق :ىفقثلا تلّصلا ىبأ رعش

 .-مالسلا هيلع- ميهاربإ نيد ةيفينحلا ركذيو «ليفلا ٍنأش يف يفقثلا ةعيبر

 روفكلا الإ نهيف يرامُي ال ْتاَبقَثت اسبر تابآ نإ

 .يشبحلا ةهربأ ةينك :موسكي ىبأ )١(
 .لابحلا نيب قيرطلا ىهو «ةبقنم عمج :بقانملا (؟)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 رودقهم هيباسح نيبتسم لقكف راهنلاو ليللا قلخ 0 ىف 2 و 2 ءال 8 2 7

 (اروشنم اهعاّعش ةاَهمَب ميحر بر َراهَتلا ولجي مث ١ ه7 سقولا سوا مام يا مس ا # مامر م 00 8
 روقعَمهنأك وبحي ل ظ ىتحو ؛سّمغملاب ليفلا سبح
 رودحم بكبك رخص نم رطس قه امك نارجلا ةقلَح امزآل
 ٌروقص بورحلا يف "”ثيوالُم ل اًطبأ ةدنك كولم نم هلوح

 ٌروسكَم هقاس مظع مهلك ًاعيمج اورعذبا مث هول
 0و ةفينحلا نبد الإ هللا دنع ةمايقلا موي نيد 1 7

 موُسْكَي هّنبا ةشبحلا كلم «ةهربأ كله املف :قاحسإ نبا لاق :ةهربأ دلو
 ةشبحلا يف نميلا كلم «ةهربأ نب موُسكَُي كله املف ءئكي ناك هبو «ةهربأ نبا

 .ةهربأ نب قورسُم هوخأ

 نميلا ىلع زرهو كلمو نزي يذ نب فيس جورخ
 نب فيس جرخ «نميلا لهأ ىلع ءالبلا لاط املف :رصيقل وكشي فيس

 اكشف ؛مورلا كلم رصيق ىلع مدق ىح ؛ةرُم يبأب كي ناكو يريمحلا نزي يذ
 نم ءاش نم مهيلإ ثعبيو ءوه مهيليو «هنع مهجرخي نأ لأسو «هيف مه ام هيلإ
 .(هاوكشل بجتسي مل) هكشُي ملف ؛نميلا كلُم هل نوكيف «مورلا

 رذنملا نب نامعنلا ىتأ ىتح جرخف :ىرسك دنع فيسل عفشتي َناَمْعنلا
 رمأ هيلإ اكشف- قارعلا ضرأ نم اهيلي امو ؛ةريخلا ىلع ىرسك لماع وهو
 ىتح مقأف ماع لك يف ةدافو ىرسك ىلع يل نإ :نامعنلا هل لاقف ,ةشبحلا
 سلجي ىرسك ناكو ,ىرسك ىلع هلخدأف هعم جرخ مث ,لعفف كلذ نوكي
 اميف- ميظعلا ًالقئقلا لثم هجات ناكو .هجات هيف يذلا هسلجم ناويإ يف

 .سمشلا ءامسأ نم مسا :ةاهملا )١(
 .هيلع عمتجي يأ هب ثالي يذلا فيرشلا ديسلا ثولم عمج :ثيوالم (؟)
 .كلاه :روب (59



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اقلعم ,ةضفلاو بهذلاب دجربزلاو ؤلؤللاو ترقايلا هيف برضي-نومعزي

 هجات لمحت ال هقنع تناكو ,؛كلذ هسلجم يف ةقاط سأر يف بهذ نم ةلسلسب

 اذإف .هجات يف هسأر لخدي مث ءكلذ هسلجم يف سلجي ىتح بايثلاب رتسي اهنإ
 الإ ,كلذ لبق هري مل لجر هاري الف «بايثلا هنع تفشك هسلجم يف ىوتسا

 .كرب نزي يذ نب فيس هيلع لخد املف هل ةبيه كرب

 «ةبرغألا اندالب ىلع انتبلغ ؛كلملا اهيأ :هل لاق مث :©"”قاحسإ نبا لاق

 كتئجف «ةشبحلا لب :لاقف ؟دنسلا مأ ةشبحلا :ةبرغألا ىأ :ىرسك هل لاقف

 نكأ ملف ءاهريخ ةلق عم كدالب تدعب :لاق «ءكل يدالب كلم نوكيو ءانرصنتل

 ةرشعب هزاحأ مث «كلذب يل ةجاح ال «برعلا ضرأب سراف نم اشيج طروأل

 ءجرخ فيس هنم كلذ ضبق املف «ةنسح ةوسك هاسكو «فاو مهرد فالآ

 ءانأشل اذهل نإ :لاقف «كلملا كلذ غلبف «سانلل (ةضفلا) قرولا كلذ رثني لعجف

 ام ؟اذمب عنصأ امو لاقف «سانلل هرثنت كلملا ءابح ىلإ تدمع :لاقف هيلإ ثعب مث

 ىرسك عمج -اهيف هبغري- ةضفو بهذ الإ اهنم تكج ىلا يضرأ لابح

 اهيأ :لئاق لاقف ؟هل ءاج امو «لحرلا اذه رمأ يف نورت اذام :مه لاقف «هتبزارم

 نإف «هعم مهتتعب كنأ ولف «لتقلل مهتسبح دق الاجر كنوجس يف نإ ,كلملا
 هعم ثعبف «هتددزا اكلم ناك اورفظ نإو مهي تدرأ يذلا كلذ ناك اوكلهي

 .لجر ةئامنئامت اوناكو «هنوجس يف ناك نم ىرسك

 مهيف نس اذ ناكو ءزرهو هل لاقي الجر مهيلع لمعتساو :فيس راصتنا

 ىلإ لصوو «ناتنيفس تقرغف «نئافس نامث يف اوجرخف ءاتيبو ابسح مهلضفأو

 لاقو هموق نم عاطتسا نم زرهو ىلإ فيس عمجف ؛نئافس تس ندع لحاس

 .تفصنأ :زرهو هل لاق .اعيمج رفظن وأ ءاعيمج تومن يح كلجر عم يلجر :هل

 زرهو مهيلإ لسرأف ءهدنج هيلإ عمجو «نميلا كلم ةهربأ نب قورسم هيلإ جرخو

 املف «مهيلع اقنح كلذ هدازف ءزرهو نبا لتقف مهلاتق ربتخيف «مهلتاقيل ءهل انبا

 .قاحسإ نبا نع القن )117/8/5-١179( ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا )١(



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 الجر ىرتأ هل اولاقف ؛مهكلم ينورأ :زرهو لاق مهفاصم ىلع سانلا فقاوت
 كاذ :اولاق ءمعن :لاق ؟ءارمح ةتوقاي هينيع نيب «هسأر ىلع هجات ًادقاع ليفلا ىلع
 لّوحت دق :اولاق ؟وه مالع :لاق مث ءاليوط اوفقوف :لاق ,هوكرتا :لاقف ءمهكلم

 ىلع لوحت دق اولاق ؟وه مالع :لاق مث ءاليوط اوفقوف ؛هوكرتا لاق «سرفلا ىلع
 متيأر نإف هيمرأس نإ ءهكلم لذو لذ !؟رامحلا تنب :زرهو لاق .ةلغبلا
 متيأر نإو «لحرلا تأطحأ دق ينإف ءمكلذوأ ىح اوتبئاف اوكرحتي مل هباحصأ
 .هسوق َرَّثو مث «مهيلع اولمحاف ءلحرلا تبصأ دقف هب اوثالو اورادتسا دق موقلا

 مث هل ابصْعف «هيبحاحب رمأو ءاقدش نم هريغ اهرتوي ال نومعزي اميف تناكو
 نم تحرحخ نح هسأر يف ةباّشُنلا تلغلغتف «هينيع نيب يلا ةتوقايلا كلصف «هامر

 2«سرفلا مهيلع تلمح و هب تثالو ةشبحلا ترادتساو «هتباد نع سكنو هافق

 ىتأ اذإ يح ءءاعنص لخديل زرهو لبقأو .هجو لك يف اوبرهو اولتقف ءاومزهاو
 .هتيار ًابصان اهلحد مث ,مدهف بابلا اومدها ءادبأ ةسكنم يار لحدت ال :لاق ءامباب

 :يريمحلا نزي يذ نب فيس لاقف :ةصقلا هذه يف نزي يذ نب فيس رعش

 اَمأَيلا دق اممنأ نل يهكلملاب ُسانلا ُنْظَي
 اَمَقَقف دق بُطَخلا نإف اهمألَب عمسي ْنَمَو

 امد بيثكلا اتيّورو ًاقورسُم لّيقلا انلتق

 اًمسَق ٌمِسِقُم ّررهو س انلا ليق لْيقلا نِإو

 (1)ًمعّنلاَو يبسلا ءيفُي ىتح اشعشُم قوذي

 :ىفقثلا ةعيبر يبأ نب تلصلا وبأ لاقو :"”قاحسإ نبا لاق :تلصلا يبأ رعش

 لاوخأ ءادعألل رحبلا يف مير نزي يذ نبا لاثمأ رثولا بلطي

 الاس يذلا ّضعب هدنع دجي ملف ٌةتلحر تناّح امل رصيف مسي

 .ءاملاب جوزمملا بارشلا عشعشملا :ًاعشعشم )١(

 .قاحسإ نبا نع (17/1178/7) ةياهنلاو ةيادبلا رظنا (1)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ةرشاع دعب ىرسك وحن ىنتنا مث

 مهلمحي رارحألا ينبب ىتأ ىتح
 ارجرخ ةبصع نم مهرد هلل

 ةروداسأ ابلغ ةبزارم اضيب

 دقف بالكلا دوس ىلع ادسأ تلسرأ

 اقفترم جاتلا كيلع انينه برشاف

 مهتماعن تلاش دقف اتينه برشاو

 نبل نم نابعق ال مراكملا كلت

 00 قاحسإ نبا لاق :ديز نب يدع رعش

 :دابعلا نم ميمت ينب دحأ

 اهرمعي ناك ءاعنص دعب ام

 لا عرق ىدل ينب نم اهعفر

 لا ىرع نود لابجلاب ةفوفحم

 اذإ ماهنلا توص اهيف سنأي

 ينب دنج بابسألا هيلإ تقاس

 لاب قسوت لاغبلاب تزوفو
 ملا فرط نم لاوقألا اهآر ىتح

 كيلاو ربرب لآ نوداني موي
 ازو ثيدحلا يقاب موي ناكو

 ايألاو ةفارزلاب جيفلا لدبو

 .هجيرخت مدقت )١(

 لاملو سفنلا نيهي نينسلا نم

 الاقلق تعرسأ دقل يرمع كنإ

 الاثمأ سانلا يف مهل ىرأ نإ ام

 الابشأ تاضيغلا يف ببرت ادسأ

 الاجعإ ىمرملا لجعي رخزب

 الالف ضرألا يف مهديرش ىحضأ
 اللحم كنم اراد نادمغ سأر يف

 الابسإ كيدرب يف مويلا لبسأو

 الاوبأ دعب اداعف ءامب ابيش

 ناكو «يريمحلا ديز نب يدع لاقو

 ابهاوم لزج كلم ةةالو

 اهرباحم اكسم ىدنتو نزم

 اهبراوغ ىقترت ام دئاك

 اهبصاق يشعلاب امبواج

 اهبكاوم اهئاسرف رارحأ

 اهبلاوت اهب ىعستو فتح

 اهبئاتك ةرضخم لقفل

 اهبراه نحلفي ال موس

 اهبتارم تباث ةمإ تل

 اهبلاجع مج نوج م



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نميلاب سرفلا رمأ هيلإ ىهتنا ام ركذ

 سرفلاو زرهو ماقأف :"”قاحسإ نبا لاق :نميلاب ةشبحلا ثكم ةدم

 ناكو ؛مويلا نميلاب نيذلا ءانبألا :سرفلا نم شيلا كلذ ةيقب نمف «نميلاب
 نب قورسم سرفلا تلتق نأ ىلإ طايرأ اهلخد نأ نيب اميف ؛نميلاب ةشبحلا كلم
 عطايرأ :ةعبرأ مهنم كلذ ثراوت «ةنس نيعبسو نيتنثا «ةشبحلا تجرحخأو «ةهربأ

 .ةهربأ نب قورسم مث «ةهربأ نب موسكي مث ؛ةهربأ مت
 زرهو نب نايزرملا هنبا ىرسك رمأف ءزرهو تام مث :نميلاب سرفلا ءارمأ

 ؛نميلا ىلع نابزرملا نب ناجنيتلا هنبا ىرسك رمأف «نابزرملا تام مث «نميلا ىلع

 «ناذاب رمأو هلزع مث «نميلا ىلع ناجنيتلا نبا ىرسك رمأف «ناجنيتلا تام مث

 .هللَي ىبلا ًادمح هللا ثعب يح اهيلع ناذاب لزي ملف

 :لاق هنأ يرهُزلا نع غلبف :”قاحسإ نبا لاق :ىرسك توم أبنتي هِي دمحم

 معزي «ةكمب جرخ شيرق نم الحر نأ تغلب هنإ :ناذاب ىلإ ىرسك بتك
 باتكب ناذاب ثعبف «هسأرب يلإ ثعباف الإو «بات نإف «هبتتساف هيلإ رسف «يبن هنأ
 نأ يدعو دق هللا نإ» :هَي هللا لوسر هيلإ بتكف هلي هللا لوسر ىلإ ىرسك
 ءرظنيل فقوت باتكلا ناذاب ىتأ املف «اذك رهش نم اذك موي يف ىرسك لتقي
 لاق يذلا مويلا يف ىرسك هللا لتقف «ءلاق ام نوكيسف ءايبن ناك نإ :لاقو
 .هلَع هللا لوسر

 :ئبابيشلا قح نب دلاخ لاقو

 ماحللا مستقا امك فايسأب هونسب همسقت ذإ ىرسكو

 .هجيرخت مدقت )١(

 .ةيادبلا يف )١8٠0/7( ريثك نبا هدروأ .لضعم هدانسإو فيعض ثيدح (؟)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 مالسإو «همالسإب ثعب ناذاب كلذ غلب املف :يرهُزلا لاق :ناذاب مالسإ

 ل هللا لوسرل سرفلا نم لسرلا تلاقف لي هللا لوسر ىلإ سرفلا نم هعم نم

 .«تيبلا لهأ انيلإو انم متنأ» :لاق ؟هللا لوسر اي نحن نم ىلإ

 نميلاب رجح يف ناكو :قاحسإ نبا لاق :نميلا يف يذلا رجحلا باتك

 ريمجل ؟رامذ كلم نمل :لوألا نامزلاب بتك روبزلاب باتك- نومعزي اميف

 نمل «رارحألا سرافل ؟رامذ كلم نمل «رارشألا ةشبحلل ؟رامذ كلم نمل «رايخألا

 .ءاعنص وأ نميلا :رامذو ."راجتلا شيرقل ؟رامذ كلم

 - ىشعألا لاقو :قاحسإ نبا لاق :حيطسو قش ةءوبن ركذي ىشعألا

 .هبحاصو حيطس لاق ام عوقو يف ةبلعثت نب سيق نب ىشعأ
 اعجس ذإ يبئذلا قدص امك اقح اًمارظنك رافشأ تاذ ترظن ام

 نب دوعسم نب ةعيبر نب حيطس هنأل :يئذلا :حيطسل لوقت برعلا تناكو

 .بئذ نب نزام

 :©"7رضحلا كلم ةصق

 ازغ فاتكألا وذ روباس ىرسك ناكو :رضحلا ىلع ىلوتسي روباس

 ىلإ ترظنف اموي نورطاس تنب تفرشأف «نيتنس هرصحف رضحلا كلم نورطاس

 توقايلاو دجربزلاب للكم بهذ نم جات هسأر ىلعو جابيد بايث هيلعو روباس

 :لاقف ؟رضحلا باب كل تحتف نإ ٍحجوزتتأ :هيلإ تسدف ءاليمج ناكو ءؤلؤللاو

 «ناركس الإ تيبي ال ناكو ءركس يح برش نورطاس ىسمأ املف .معن

 («بابلا حتفف اهل ىلوم عم امب تثعبف ؛هسأر تحت نم رضحلا باب حيتافم تذخأف

 ءاهجوزتف هعم امي راسو «هبرخو رضحلا حابتساو ءنورطاس لتقف «روباس لخدف

 شتفف عمشب اهل اعدف «مانت ال لملمتت تلعج ذإ اليل اهشارف ىلع ةمئان يه انيبف

 :تلاق !؟كرهسأ يذلا اذهأ :روباس امل لاقف ءسآ ةقرو هيلع دحوف ءاهشارف

 يسبليو ؛جابيدلا يل شرفي ناك :تلاق !؟كب عنصي كوبأ ناك امف :لاق «معن

 )١( ريثك نبا ظفاحلل ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا )؟١81/5(



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 !؟هب تعنص ام كيبأ ءازج ناكفأ :لاق (رمخلا ئيقسيو ,خملا ئمعطيو «ريرحلا

 ضكر مث «سرف بنذب اهسأر نورق تطبرف ءامي رمأ مث ,عرسأ كلذب يلإ تنأ
 :ةبلعث نب سيق نب ىشعأ لوقي هيفف :اهلتق يح «سرفلا

 :رضحلا ةصق يف سبق ىشعأ لوق
 !؟معن نم دلاخ لهو .يمعنب هلهأ ذإ رضحلل رت ىلأ

 مدقلا هيف برضت نيلوح د وسلا روبهاش هب ماقأ

 مقتني ملف هيلإ باننأ ةوعد هبر اعد املف

 .هل هديصق يف تايبألا هذهو

 :ةصقلا هذه يف ديز نب يدع لوق

 :كلذ يف ديز نب يدع لاقو

 «)هبكانم ديأ هقوف نم ةيهاد هيلع ©” تباص رضحلاو

 ”)اهبقار عاضأ ذإ اهنيحل اهدلاو قو توىلةيبر

 امبراش ميهي لهو رمخلاو ةيفاص «2ءابهص هتقبغ ذإ

 اهبطاخ سيئرلا نأ نظت اهتليلب اهلهأ تملسأف

 (9اهبئابس ىرجت ءامد حبصلا رشج اذإ سورعلا ظح ناكف

 اهبجاشم اهردخ يف قرحأ دقو ,حيبتساو رضحلا برخو

 رضُم «رفن ةثالث دعم نب رازن دلوف :؟0”قاحسإ نبا لاق :ّدعم نب رازن دلو ركذ

 ديدش ىوق :ديأ )١(

 هيلع تلزن :هيلع تباص ١١(

 .كالملا :اهنيحل- اهدلاو اهابر يلا :ةيبر ()

 .رمخلا ءامسأ نم مسا :ءابهص (5)

 هيراجمو ةقئارط مدلا بئابس :اهبئابس (5)

 .(574/15-7170) يربطلا خيرات ءمزح نبال (١٠/ص) برعلا باسنأ ةرهمج :رظنا (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .رازن نب رامتأو رازن نب ةعيبرو «رازن نبا
 نب ريرج لاق .ةليجبو معثح وبأ راغأف :قاحسإ نبا لاق :راغأ دالوأ

 :لئاقلا هل لوقي يذلا وهو «هليجب ديس ناكو ىلجبلا هللادبع

 :يميمتلا سباح نب عرقألا ىلإ يبلكلا ةصفارفلا رفاني وهو

 عرصت كوخأ عرصي نإ كنإ 2عرقأ اي سباح نب عرقأ اي

 :لاق

 امكابأ هتدجو ىبأ نإ امكاخأ ارصنا رازن ىنبأ

 امكالاو خأ مويلا بلغي نل
 .نميلاب تقحلف «تنمايت دقو

 نب سايلإ :نيلحر رازن نب رضم دلوف :©0”قاحسإ نبا لاق :رضم ادلو

 .رضم نب ناليعو رضم

 ةكردم :رفن ةثالث رضم نب سايلإ دلوف :قاحسإ نبا لاق :سايلإ دالوأ

 .نميلا نم ةأرما «فادنح :مهمأو «سايلإ نب ةعمقو «سايلإ نب ةخياطو «سايلإ نبا

 ءارمع ةخياط مساو ءارماع ةكردم مسا ناكو :"292قاحسإ نبا لاق

 هناخبطي هيلع ادعقف ءًاديص اصنتقاف ءافايعري امهل لبإ يف اناك امهنأ اومعزو

 اذه خبطت مأ «لبإلا كردتأ :ورمعل رماع لاقف ءامهلبإ ىلع ةيداع تدعو

 ىلع احار املف ءامي ءاجف لبإلاب رماع قحلف «خبطأ لب :ورمع لاقف ؟ديصلا

 .ةخباط تنأو :ورمعل لاقو (ةكردم تنأ :رماعل لاقف ءامهفأشب هاثدح امهيبأ

 )١( يربطلا خيرات مزح نبال (١٠١/ص) برعلا باسنأ ةرهمج :رظنا )؟:/7507١0-5754(.

 )١( .(؟717/7) يربطلا خيرات :رظنا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 برعلا مانصأ ركذو يحل نب ورمع ٌثيدح
 هللا دبع ئثدحو :"7قاحسإ نبا لاق :رانلا يف هبصق رجي يحل نب ورمع

 :لاق هيبأ نع مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نبا
 رانلا يف هبصق رجي يحل نب ورمع تيأر» :لاق لَك هللا لوسر نأ تثدح

 .«اوكله :لاقف ,سانلا نم هنيبو ينيب نمع هتلأسف

 ابأ نأ يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم ٍنيثدحو :©”قاحسإ نبا لاق

 :لوقي «ةريره ابأ عم هنأ هثدح نامسلا حلاص

 تيأر «مثكأ اي» :يعازخلا نوحلا نب مثكأل لوقي ِدلي هللا لوسر تعمس

 هبشأ الجر تيأر امف ءرانلا يف هبصق رجي فدنخ نب ةعمق نب: يح نب ورمع

 لوسر اي ههبش يرضي نأ ىسع :مثكأ لاقف ءهنم كب الو «هب كنم لجرب
 ءليعامسإ نيد ريغ نم لوأ ناك هنإ ,رفاك وهو نمؤم كنإ ءال لاق ؟هللا

 ىمحجو «ةليصولا لصوو «ةبئاسلا بيسو ةريحبلا رحبو ,ناثوألا بصنف
 .«يماحلا

 تناك ام لوأ نأ نومعزيو :") قاحسإ نبا لاق :مانصألا ةدابع ببس

 نيح ؛مهنم نعاظ ةكم نم نعظي ال ناك هنأ «ليعامسإ يب يف ةراجحلا ةدابع

 مرحلا ةراجح نم ًارجح هعم لمح الإ «دالبلا يف حسفلا اوسمتلاو ؛مهيلع تقاض

 خلس يح «ةبعكلاب مهفاوطك هب اوفاطف ؛هوعضو اولزن امثيحف «مرحلل ًاميظعت
 فلخ ّح ءمهبجعأو ةراجحلا نم اونسحتسا ام نودبعي اوناك نأ ىلإ م كلذ

 .لسرم هدانسإو :حيحص ثيدح )١(

 نبا نع ًالقن (85١/؟) ةيادبلا يف ريثك نبا هدروأ حيحص ثيدحلاو «نسح هدانسإ (1)
 (ىربكلا ةريسلا) يف قاحسإ نبا هدروأ (559/5) حتفلا يف ظفاحلا لاقو قاحسإ

 دانسإ اذهو (نيتعوسنم )١97 لئاوألا يف مصاع يبأ نبا ةحرخأ :ينابلألا لاقو

 .نسح
 .قاحسإ نبا نع ًالقن (049/5) حتفلا :رظنا (؟)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 اودبعف «هريغ ليعامسإو «ميهاربإ نيدب اولدبتساو «هيلع اوناك ام اوسنو «فولخلا

 ىلع مهيفو «تالالضلا نم مهلبق ممألا هيلع تناك ام ىلإ اوراصو «ناثوألا

 هب فاوطلاو «تيبلا ميظعت نم :اّب نوكسمتي ميهاربإ دهع نم اياقب كلذ

 جحلاب لالهإلاو «ندبلا يدهو «ةفلدزملاو ةفرع ىلع فوقولاو ةرمعلاو جحلاو
 :اولاق اولهأ اذإ شيرقو ةنانك تناكف ءهنم سيل ام هيف مهلاحدإ عم «ةرمعلاو

 «كلم امو هكلمت ءكل وه اكيرش الإ ءكل كيرش ال كيبل ؛كيبل مهللا كيبل»

 هللا لوقي «هديب اهكلم نولعجيو «مهمانصأ هعم نولخدي مث «ةيبلتلاب هنودحويف

 "4 © َنوُكِرْشُم مهو الإ هلآ مُهُرَتَكُأ ُنِوَؤُي اَمَو ) و دمحم ىلاعتو كرابت
 .يقلح نم اكيرش يعم اولعح الإ يقح ةفرعمل ينودحوي ام يأ

 هللا صق ءاهيلع اوفكع دق مانصأ حون موقل تناك دقو :حون موق مانصأ

 روعه َنُرَّدَن ال اوُلاَقَو » لاقف ي هللا لوسر ىلع اهربخ -ىلاعتو كرابت

 أولَضَأ َذَقَو (2) اَرَسكَو َقوُعَيَو تروي اَلَو اًعاَوُس اَلَو ادَو َّنْرّذَت اََو
 "4 اًريِثك

 دلو نم مانصألا كلت اوذختا نيذلا ناكف :اهمانصأو ةيبرعلا لئابقلا

 نب ةكردم نب ليذه «ليعامسإ نيد اوقراف نيح مهئامسأب اومسو مهريغو ليعامإ
 «ةعاضق نم ةربو نب بلكو «طاهرب مهل ناكف ءاًعاوس اوذختا ءرضم نب سايلإ

 .لدنجلا ةمودب اًدو اوذختا

 :يراصنألا كلام نب بعك لاقو :قاحسإ نبا لاق

 افونشلاو دئالقلا اهبلسنو ادوو ىزعلاو تاللا ىسننو

 جحذم نم شرج لهأو ؛ءىِط نم معنأو :قاحسإ نبا لاق :ثوغي دابع
 .شرجب ثوغي اوذختا

 )١( «فسوي ةروس آية:)١١5(.

 :ةيآ ,حون ةروس (؟) )23557 55(.



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 فنوعي اوذختا ,نادمه نم نطب ناويحو :قاحسإ نبا لاق :قوعي دابع

 .نميلا ضرأ نم نادمه ضرأب
 «نالوخ ضرأب سنايمع :هل لاقي منص نالوخل ناكو :سنايمع دابع

 يف لخد امف «مهمعزب هللا نيبو هنيب امسق مهثورحو مهماعنأ نم هل نومسقي

 هللا قح ف لخد امو ؛هل هوكرت هل هوم" يذلا ىلاعت هللا قح نم سنايمع قح

 ؛مدألا ف لاقي تالوخ نم نطب مهو هيلع هودر سنايمع قح نم ىلاعت
 تي ارد ام هَل َِ أوُلَعَجَو » نوركذي اميف -ىلاعتو كرابت- هللا لزنأ مهيفو

 اَمف انياكَرْشِل اَدنَمَو َمِهِمَعَرب هلي اَذَه ًاوُلاَقَف اًبيِصَت حتا ثَرَحْلا

 ٌلصَي َوُهَف هلي تراك اَمَو هللا لإ ْلِصَي الف ْمِهياَكَرْشِل ناك

 ."4( 32 َتوْمُكحَحَي ام َء َءآاَس رهياكَرش لإ

 نب ةعزخ نب ةنانك نب- ناكلم ئبل ناكو :قاحسإ نبا لاق :دعس دابع

 مهضرأ نم ةالفب ةرخص :دعس :هل لاقي «منص ءرضم نب سايلإ نب ةكردم

 هتكرب سامتلا «هيلع اهفقيل ةلبؤم هل لبإب ناكلم ٍنِب نم لحجر لبقأف «ةليوط
 ءءامدلا هيلع قارهي ناكو «بكرت ال ةيعرم تناكو ليإلا هتأر املف- معزي اميف

 هب هامرف ارجح ذحأف «يىناكلملا اير بضغو .هجو لك يف تبهذف «هنم ترفن

 املف ءاهعمج ىح اهبلط يف جرخ مث «يلبإ ىلع ترفن «كيف هللا كراب ال لاق مث

 دشر الو ّيغل وعدت ال ضرألا نم ةفونتب ةرخص الإ دعس لهو

 يسودلا ةممح نب ورمعل منص سود ف ناكو :مهمنصو سود

 بعك نب ثراحلا نب ب, بعك نب نارهز نب هللا دبع نب ناندع نب سودو

 هللا دبع نب سود :لاقيو .ثوغلا نب دسألا نب رصن نب كلام نب هللا دبع نبا

 )١( «ماعنألا ةروس آية:)١55(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .ثوغلا نب دسألا نب نارهز نبا

 يف رثب ىلع امنص تذختا دق شيرق تناكو :قاحسإ نبا لاق :لبه دابع

 .لبه :هل لاقي ةبعكلا فوج

 مزمز عضوم ىلع «ةلئانو افاسإ اوذختاو :قاحسإ نبا لاق :ةلئانو فاسإ

 نب فاسإ وه- مهرج نم ةأرماو الحر ةلئانو فاسإ ناكو ءامهدنع نورحني

 هللا امهخسمف «ةبعكلا يف ةلئان ىلع فاسإ عقوف -كيد تنب ةلئانو «ىغب

 .نيرجح
 :©"”قاحسإ نبا لاق :ةلئانو فاسإ نع اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح

 دبع تنب ةرمع نع .مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللادبع ٍنئدح

 انلز ام :لوقت اهنع هللا يضر ةشئاع تعم :تلاق اهنأ ةرارز نب دعس نب نمحرلا

 :ةبعكلا يف اثدحأ ءمهرج نم ةأرماو الحر اناك ةلئانو افاسإ نأ عمسن

 .ملعأ هللاو نيرجح ىلاعت هللا امهخسمف

 :بلاط وبأ لاقو :قاحسإ نبا لاق

 لئانو فاسإ نم لويسلا ىضفمب 2 ممياكر نورعشألا خيني ثيحو

 مهراد يف راد لك لهأ ذختاو :©”قاحسإ نبا لاق :مهمانصأ عم برعلا لعف

 رخآ كلذ ناكف ءبكري نيح هب حسمت ارفس مهنم لحرلا دارأ اذإف «هنودبعي امنص

 أدبي ام لوأ كلذ ناكف هب حسمت هرفس نم مدق اذإو «هرفس ىلإ هجوتي نيح عنصي ام

 :شيرق تلاق «ديحوتلاب ل ادمحم هلوسر هللا ثعب املف .هلهأ ىلع لحدي نأ لبق هب

 ."24 ٌباَجْع ُءْىَسَل اَدَه َّنِإ اّدِحَواهَلِإ ةطآلا َلَعَجَأ ١
 تويب يهو «تيغاوط ةبعكلا عم تذختا دق برعلا تناكو :تيغاوطلا

 «ةبعكلل يدمت امك امل يدّكو «باجحو ةندس امل «ةبعكلا ميظعتك اهمظعت

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ .ديج هدانسإ )١(

 .قاحسإ نبا نع القن (97/1١؟) ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا (؟)
 .(5) ةيأ :ص ةروس (”)



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اهنأل ؛اهيلع ةبعكلا لضف فرعت ىهو ءاهدنع رحنتو ءامب اهفاوطك امب فوطتو
 .هدجسمو ليلخلا ميهاربإ تيب اهنأ تفرع دق تناك

 ناكو ةلخنب ىزعلا ةنانك يبو شيرقل تناكف :اهياجحو اهتندسو ىزعلا
 .مشاه ئب ءافلح «ميلس نم نابيش ونن اهاجحو اهتندس

 :برعلا نم رعاش لاقف :قاحسإ نبا لاق
 منغ ينب ؤرما اهادهأ مدألا نم ةريقب سأر ءامسأ تحكنأ دقل
 يف عسوف ىزعلا بغغبغ ىلإ اهقوسي ذإ اهنيع يف "'”عدق ىأر

 :بغبغلاو ءمهرضح نم يف هومسق ايده اورحن اذإ نوعنصي اوناك كلذكو
 ." ءامدلا قارهمو رحتنملا

 :جاجعلا نب ةبؤر لاق ةبعكلا رمأب نوموقي نيذلا :ةندسلا مه نم

 نمأملا مارحلاب انمأ نرمعي نطقلا تانمآلا برو الف

 ندسملا تيبو ىدملا سبحمب

 يف ىلاعت هللا ءاش نإ اهثيدح ركذأسو :هل ةزوحرأ ف ناتيبلا ناذهو

 .هعضوم

 «فئاطلاب فيقثل تاللا تناكو :قاحسإ نبا لاق :اهتتاسو تاللا

 .فيقث نم بتعم ونب اهباجحو اهتندس ناكو
 ناد نمو «جرزخلاو سوألل ةانم تناكو :قاحسإ نبا لاق :اهتندسو ةانم

 .ديدقب لّلشملا ةيحان نم رحبلا لحاس ىلع ؛برثي لهأ نم مهنيدب
 سودل ةصلخلا وذ ناكو :قاحسإ نبا لاق :همدهو هدابعو ةصلخلا وذ

 لع هللا لوسر هيلإ ثعبف «ةلابتب برعلا نم مهدالبب ناك نمو ةليجبو معثصحو
 .همدهف يلحبلا هللا دبع نب ريرج

 .ءاكبلا ةرثك نم رصبلا فعض :اعدق )١(

 .ءامدلا ةقارإ ناكم :ءامدلا قارهم (؟)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 نمو ئيطل سلف تناكو :27 قاحسإ نبا لاق :همدهو هدابعو سلف

 .ًاجأو ىملس نعي «ئيط ىلبحب اهليلي
 بلاط يبأ نب ىلع اهيلإ ثعب ُهْلي هللا لوسر نأ ملعلا لهأ ضعب ركذ

 امي ىتأف مدخملا رحآللو بوسرلا امهدحأل لاقي «نيفيس اهيف دجوف ءاهمدهف

 .ئيط يلع افيس امهف هل امهبهوف ٌدْيَو هللا لوسر
  .مائر :هل لاقي ءاعنصب تيب نميلا لهأو ريمحل ناكو :قاحسإ نبا لاق :مار

 نب ةعيبر نبل اتيب ءاضر تناكو :قاحسإ نبا لاق :همدهو هدابعو ءاضر

 نب بعك نب ةعيبر نب رغوتسملا لوقي الو «ميمت نب ةانم ديز نب دعس نب بعك

 امحسأ عاقب ارفق اهتكرتف 2ةدش ءاضر ىلع تددش دقلو

 ناكو (ةنس نيثالثو ةئامتالث رمع رغوتسملا نإ :لاقيو :رغوتسملا رسمع

 :لوقي ىذلا وهو ءارمع اهلك رضم لوطأ

 انيئثم نينسلا ددع نم ترمعو اهوطو ةايحلا نم تمئس دقلو

 انينس روهشلا ددع نم تددزاو  ىىلل ناتئم اهدعب اقدح ةئام

 انودحت ةيلو رميموي انتاف دق امك الإ يقب ام له

 .يبلكلا بانج نب ريهزل تايبألا هذه يوري سانلا ضعبو

 بلغتو ركبل تابعكلا وذ ناكو :قاحسإ نبا لاق :ةدابعو تابعكلا وذ

 :ةبلعت نب سيق ب ىشعأ لوقي هلو «دادنسب دايإو لئاو با

 (7دادنس نم تابعكلا يذ تيبلاو قرابو ريدسلاو قنروخلا نيب

 .فيعضلا ماسقأ نم وهو لضعم هدانسإ )١(

 .ةفوكلا نارحب ءارو دايإ ةليبقل لزانم دادنس (؟)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 يماحلاو ةليصولاو ةيئاسلاو ةريحبلا
 تنب :يهف ةريحبلا امأف :قاحسإ نبا لاق :اهيف قاحسإ نبا يأر

 ملف «تبيس «ركذ نهنيب سيل ثانإ رشع نيب تعبات اذإ ةقانلا ةبئاسلاو «ةبئاسلا

 دعب تجتن امف «فيض الإ اهنبل برشي ملو ءاهربو زحي ملو ءاهرهظ بكري
 رج ملو ءاهرهظ بكري ملف ءاهمأ عم اهليبس ىلخ مث ءافذأ تقش ىثنأ نم كلذ

 ةبئاسلا تنب ةريحبلا يهف : ءاهمأب لعف امك ءفيض الإ اهنبل برشي ملو ءاهربو
 نهنيي سيل «نطبأ ةسمخ يف تاعباتتم ثانإ رشع ؟7تمأتأ اذإ ةاشلا :ةليصولاو

 روكذلل كلذ دعب تدلو ام ناكف :تلصو دق :اولاق .ةليصو تلعج ءركذ

 .مهثانإو مهروكذ هلكأ يف اوكرتشيف .ءيش اهنم تومي نأ الإ مهئانإ نود مهنم

 سيل تاعباتتم ثانإ رشع هل جتن جتن اذإ لحفلا :يماحلاو :قاحسإ نبا لاق

 ا ايف بري لإ يف يلو راو زج ملو بكر مف ره يح هك نين
 .كلذ ريغب هنم عفتني

 هيلع لزنأ كلي ادمحم هلوسر ىلاعتو د كرابت هللا ثعب املف :قاحسإ نبا لاق

 َنيِذّلأ ّنكِلَو ِماَح اّلَو ٍةَليِصَو الو ِةَبياَس الو قربجم ْنِم هلأ لَعَج ام د

 .2(004) ولقي ال مه بدلا كَ َنوُفَي ورك
 ٌةَصِلاَخ عَتَأْلا هذه يو ىف ام ولاقت رم :لاعت هللا لزنأو

 ' ٌءاَكَرُش ِهيِف َمُهَق َةَتِيَم نكي نإ انِحاوْزَأ ىلع مر اًنروُكحُدإ

 4 42 مع [يكخ رك ْمُهْفِصَو َمِهبِزَجَمَس
 ني معجم قذر كي مك هلآ َلَرنرَم مثير لف ١ :هيلع لزتأو

 3 وهي سر

 14 (2) تروُرتفت هلل ع ذأ ْمُكَل تؤأ َُللَ ل ًالَلََو اًماَرَح

 .ًامأوت تدلو :تمأتأ 01١

 .(5١١؟9) ةيأ :ةدئاملا ةروس (؟)

 )١79(. ةيآ :ماعنألا ةروس (؟)

 .(05) ةيآ :سنوي ةروس (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ٍنيَأ ٍرَعَملا َِمَو ٍنْيمْنَآأ ٍنأَصلآ 5 ” جاوزأ يم :هيلع لزنأو

 ينوكيت نيل ُماَحَرَأ ِهْيَلَع َتَلَمَعْشآ اًمأ نيل مأ َمَرَح ِنيَرَكَدلآَ لق

 لق نينا رقبلا يو نين ٍليإلا َنِمَو (2 َنيِقِدَص َرْثْدُك نإ ملعب
 مأ نييشَأْلا ٌماَحَرَأ ِهْيَلَع َتَلَمَتْمَآ امأ نيَيَأْلا م َمّرَح ِنْيَرَكَدلاَ
 هللا لَع ىَرتْفأ نّمِم ٌمَلظَأ َنَمَف اذنه هلل ْمُكَّصَو ْذِإ ءآَدَُس َرْيُك

 نب ورمع ونب نحن :لوقت ةعازحو 0 قاحسإ نبا لاق :ةعارخ بسنو

 .نميلا نم رماع

 نميلا نم اولبقأ نيح رماع نب ورمع دلو نم اوعزخت مهنأل ؛ةعازخ تيمسو

 .امب اوماقأف «نارهظلا رمب اولرتف ماشلا نوديري

 بعك نب منغ نب داوس نب ورمع نب دحأ يراصنألا بويأ نب فوع لاق

 ©9ركارك لويخ يف انم ةعازخ تعرخت رم نطب انطبه املف

 رتاوبلا تافهرملاو انقلا مصب تمدحاو ةماق نم داو لك تم

 .هل ةديصق يف ناتيبلا ناذهو

 ثراحلا نب ةثراح نب دحأ «يراصنألا عفار نب ليعامسإ رهطملا وبأ لاقو

 :سوألا نب كلام نب ورمع نب جرزخلا نبا
 لماحتملا لكألا راد ةعازخ تدمحأ ةكم نطب انطبه املف

 )١( ةيآ :ماعنألا ةروس 459 55-1 ١(.

 حتفو (810١/؟) ةياهنلاو ةيادبلاو 48٠١( «4717/ص) برعلا باسنأ ةرهمج رظنا (؟)

 .يدنشقلقلل (؟ 44) برألا ةيافو (5 58/5) يرابلا

 .ءيش لك نم ةعامجلا ىهو «ةرك رك عمج :ركارك ()



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 لحاسو دجن نيب يح لك ىلع ١ ًالبانق تنشو ءًاسيراكأ تلحف

 لهاوكلا ديدش ىعازخ زسعب اوبتحاو ؛ةكم نطب نع ًامارج اوفن
 سايلإ نب ةكردم دلوف :7)©2 قاحسإ نبا لاق :ةميزخو ةكردم دالوأ

 دلوف ؛ةعاضق نم ةأرما امهمأو «ةكردم نب ليذهو «ةكردم نب ةعزح :نيلحر

 نب ةدسأو «ةعيزخ نب دسأو «ةكزخ نب ةنانك :رفن ةعبرأ ةكردم نب ةكيزخ

 نب ناليع نب سيق نب دعس تنب ةناوع ةنانك مأف «ةعزخ نب نوملاو «ةميزخ

 .رضم
 ةعبرأ ةعزح نب ةنانك دلوف :©7”قاحسإ نبا لاق :مقاهمأو ةنانك دالوأ

 (ةنانك نب ناكلمو «ةنانك نب ةانم دبعو «ةنانك نب كلامو «ةنانك نب رضنلا :رفن

 ةأرمال هينب رئاسو ءرضم نب سايلإ نب ةخباط نب دأ نب رم تنب ةرب رضنلا مأف

 .ىرحخأ

 شيرف ةيمست ببس
 دعب نم اهعمجتل ؛ًاشيرق شيرق تيم امنإ ءلاقيو :قاحسإ نبا لاق

 .اهقرفت
 .شرقتلا :عمجتلل لاقيو
 نب كلام :نيلجر ةنانك نب رضنلا دلوف :(© مهتاهمأو رضنلا دالوأ

 نب سيق نب ورمع نب ناودع تنب ةكتاع كلام مأف ءرضنلا نب دلخيو رضنلا
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 (١١/ص) باسنألا ةرهمج (151/577/9) يربطلا خيرات :رظنا (1)
 .هجيرخت مدقت ()
 باسنألا ةرهمج (ه5/1) دعس نبا تاقبط («(577 2755 (؟١ يربطلا خيرات :رظنا (5)

 شيرق بسن )7٠١/7(«2 ةياهنلاو ةيادبلا «(800/59 برعلا ناسل .(١؟-١١/ص)

 .(0174/57) يرابلا حتف «يريبزلل (١١/ص)
 باسنألا ةرهمج :((7١/ص) شيرق بسنو :«(؟777/7-005) يربطلا خيرات :رظنا (5)

 )١١7/9(. ةياهنلاو ةيادبلاو «(١؟/ص)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .ال وأ دلخي مأ يهأ يردأ الو «ناليع

 :رضنلا نب كلام دلوف :قاحسإ نبا لاق :مهتاهمأو رهفو كلام دالوأ

 .يمهرحلا ضاضم نب ثراحلا تنب ةلدنج همأو «كلام نب رهف

 ءرهف نب بلاغ :رفن ةعبرأ كلام نب رهف دلوف :©0قاحسإ نبا لاق

 ,نيلجر رهف نب بلاغ دلوف :؟” قاحسإ نبا لاق :مهقاهمأو بلاغ دالوأ

 نب ميتو .يعازخلا ورمع تنب ىملس امهمأو «بلاغ نب ميتو «بلاغ نب يؤل

 .مردألا ونب ممل لاقي نيذلا بلاغ

 رفن ةعبرأ بلاغ نب يؤل دلوف :قاحسإ نبا لاق :"” مقاهمأو يؤل دالوأ

 بعك مأف «يؤل نب فوعو «يؤل نب ةماسو ؛يؤل نب رماعو «يؤل نب بعك

 نب ركب يبأ نب يلع نب بعص نب ةباكع نب ةبلعث نب نابيش يف :ةنانب مهو

 نب عبس :لاقيو هللا عيش نب رسج نب نيقلا نم مهل ةنضاح :ةنانبو

 :لاقيو «ةعاضق نب فاحلا نب نارمع نب ناولح نب ةبلعث نب ةربو نب دعسألا

 دارمع نب ناولح نب نابر نب مرج تنب :لاقيو «ةعيبر نم طساق نب رمنلا تنب

 نب دابيش يف ةذئاع مهو «بلاغ نب يؤل نب ةعبزحتو ةعاضق نب فاحلا نبا

 نب نيقلا نب بعك تنب ةيوام :يؤل نب رماع الإ- مهلك يؤل ب مأو

 .هجيرخت مدقت )١(
 .هجيرخت مدقت (1)

 ةياهنلاو ةيادبلا «(577/7) يربطلا خيراتو «يريبزلل (5١/ص) شيرق بسن :رظنا (5)

 .(١١/ص) ةرهمدلا «ةبيتق نبال (77) فراعملا «(70/)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ىليل :لاقيو «رهف نب براحم نب نابيش تنب ةيشخم :يؤل نب رماع مأو « رسج

 .رهف نب براحم نب نابيش تنب
 امأف :"0قاحسإ نبا لاق :هتومو هيخأ نم هبوره :يؤل نب ةماس رمأ

 ؛هجرخأ يؤل نب رماع نأ نومعزيو .امب ناكو «نامع ىلإ جرخف يؤل نب ةماس
 ىلإ جرخف «رماع هفاخأف «رماع نيع ةماس أقفف ؛«ءيش امهنيب ناك هنأ كلذو

 اهسأر تعضو ذإ «هتقان ىلع ريسي وه انيب يؤل نب ةماس نأ نومعزيف «نامع

 ةماس تشم مث ءاهقشل ةقانلا تعقو ّح اترصهف ءاهرفشك. ةيح تذخأف «عترت

 :نومعزي اميف توملاب سحأ نيح ةماس لاقف .هتلتقف

 :يؤل نب ةماس رعش
 يؤل نب ةماسل ىكباف نيع
 يؤل نب ةماس لغم ىرأ ال

 ًالوسر ًابعكو ًارماع اغلب

 ئنإف ,ىراد نامع يف نكت نإ

 يؤل نبا اي تقره سأك بر
 نبا اي "”فوتحلا عفد تمر

 ايذر تكرت ىرسلا سورخو

 :هتلقنو يؤل نب فوع رمأ

 ةقالعلا ةماسب ام تقلع

 ةقانل ًاليتق هب اولح موي

 ةقتشم امهيلإ يسفن نأ

 ("7ةقاف ريغ نم تجرخ ,يبلاغ
 ةقارهم نكت مل توملا رذح

 ةلهقاط فتحلاب كاذ مار نمل ام

 ةقاشرو ةلطججو دج دعب

 هنإف يؤل نب فوع امأو :؟”قاحسإ نبا لاق :نافطغ ىلإ هئامتنا ببس
 دعس نب نافطغ ضرأب ناك اذإ يح «شيرق نم بكر ْف- نومعزي اميف جرخ

 .قاحسإ نبا نع ًالقن )7١7/1( ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا (1)
 .رقف وأ ةحاح :ةقاف ١١(

 .توملا وه :فوتحلا (99

 .قاحسإ نبا نع القن ٠١( 4/؟) ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا (5)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 «دعس نب ةبلعت هاتأف ؛هموق نم هعم ناك نم قلطناف هب ئطبأ ناليع نب سيق نبا

 نب ثير نب ضيغب نب نايبذ نب دعس نب ةبلعت- نايبذ نيب بسن يف هوخأ وهو

 هسبحف-نافطغ نب ثير نب ضيغب نب نايبذ نب دعس نب فوعو .نافطغ

 - نومعزي اميف- هبلعتو «نايبذ نب يف هبسن عاشف «هاحآو هطاتلاو هجوزو
 :هموق هكرتف هب ئطبأ نيح فوعل لوقي يذلا

 كل كرتم الو موقلا ككرت ١كلمج يؤل نب ىلع سبحا

 وأ :ريبزلا نب رفعج نب دمحم ئثدحو :؟قاحسإ نبا لاق :ةرم ةناكم

 تنك ول :لاق باطخلا نب رمع نأ نيصح نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحم

 مهيف فرعنل انإ ء«فوع نب ةرم نب تيعّدال ءانب مهقحلم وأ «برعلا نم ًايح ًايعدم

 .يؤل نب فوع :نعي ؛عقو ثيح لحرلا كلذ عقوم نم فرعن ام عم هابشألا

 نب فوع نب ةرم :نافطغ بسن ف وهف :قاحسإ نبا لاق :ةرم بسن

 اذه محل ركذ اذإ نولوقي مهو «نافطغ نب ثير نب ضيغب نب نايبذ نب دعس

 .انيلإ بسنلا بحأل هنإو .هدحجن امو «هركنن ام بسنلا

 نب نامعنلا نم بره نيح عوبري نب ةعيلح نب ملاظ نب ثراحلا لاقو

 :شيرقب قحلف رذنملا

 اباقرلا رعشلا ةرازفب الو 2 دعس نب ةبلعثب يموق امف

 ابارضلا رضم اوملع ةكمبب 20 يؤل ونب -تلأس نإ- يموقو

 اباستنا انل نيبرقألا كرتو 2 ضيغب ينب عابستاب انهفس
 ابارسلا عبتاو ءالا قره يورت امل فلخم ةهافس

 اباحسلا عجتنأ تيفلأ امو تنك -كرمع- تعووط ولف

 ابباوث بلطي ملو ةيجابب يلحر يشرقلا ةحاور شخو



 احسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ةرم نب مهس ب ذخأ مث ؛ىرملا مامحلا نب نيصحلا لاقف :قاحسإ نبا لاق

 :نافطغ ىلإ يمتنيو «ملاظ نب ثراحلا ىلع دري

 بلاغ نب يؤل نم مكيلإ انثرب ١ مكيلإ انسلو ءانم متسل الأ
 (7بشاخألا نيب ءاحطبلا جلتعمب متنأو ,زاجحلا زع ىلع انمقأ

 ءملاظ نب ثراحلا لاق ام فرعو لاق ام ىلع نيصحلا مدن مث ءاشيرق :يئعي

 :لاقف .هسفن بذكأو «شيرق ىلإ ىمتناف

 بذاك لوق هنأ هيف تنيبت تنك ىضم لوق ىلع تمدن
 بكاوكلا ىرجم دنع فصنو ؛ميكب امهنم نيفصن ناك ئاسل تيلف

 بشاخألا نيب ءاحطبلا جلتعمب 0 (هربق ةكمب نانك انوبأ
 بطاح نبا راد دنع حاطبلا عبرو ةثارو مارحلا تيب نم عبرلا انل

 .افوعو «ةماسو ءًأرماعو ءابعك :ةعبرأ اوناك يؤل ئب نأ يأ

 لاق ه5 باطخلا نب رمع نأ مَقأ ال نم نثدحو :2© قاحسإ نبا لاق

 .هيلإ اوعجراف ,مكبسن ىلإ اوعجرت نأ متئش نإ :ةرم نب نم لاجرل
 مقداس مه «نافطغ يف ًافارشأ موقلا ناكو :"7 قاحسإ نبا لاق :ةرم فارشأ

 ص

 (ةثراح يبأ نب نائنس نب ةجراحو (ةثراح يبأ نب نائس نب مره مهنم .مهداقو

 ةلمعيلا مويو تاءابهلا موي ةلمرح نب مشاه هابأ ايحأ

 هل بنذ ال نمو «بنذلا اذ لعقي ةلبرغم هدنع كولملا ىرت

 هلكشم نادلاولل هحمرو

 اوماقأف ءاهلك سيقو نافطغ يف ركذو تيص مهل موق :قاحسإ نبا لاق

 .عفادتلاو عراصتلاو لاتتقالا وه :جلتعم )١(

 .قاحسإ نبا نع ًالقن (؟54/9١) ةيادبلا يف ريثك نبا هدروأو «فيعض هدانسإ )١(

 .قاحسإ نبا نع ًالقن (؟5١/؟) ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا (©)



 قاحسإ نبإل ةيوبنلا ةريسلا

 .لسبلا ناك مهيفو «مهبسن ىلع

 لسبلا رمأ
 مهل ؛مرح رهشأ ةينامث مهئيسن «نومعزي اميف «لسبلاو :(”لسبلاب فيرعت

 هنوعفديالو «هنوركنيال برعلا مهل كلذ تفرع دق «برعلا نيب نم ةنس لك نم

 يبأ نب ريهز لاق ءائيش مهنم نوفاخي الو ءاوءاش برعلا دالب يأ ىلإ هب نوريسي

 لحت اذإ مهنم موقت ال اقارادو مهنم ةالورملا وقت نإف ءلمأت

 لسبب مهإف مهنم ايرقت نإف مههتقفلأو مهتمدان امي دالب

 .مهمرح يف اوراس :مارح يأ
 «رفن ةثالث يؤل نب بعك دلوف :” قاحسإ نبا لاق :مهمأو بعك دالوأ

 تنب ةيشحو :مهمأو «بعك نب صيصهو «بعك نب يدعو بعك نب ةرم

 ميتو «ةرم نب بالك :رفن ةثالث بعك نب ةرم دلوف :متاهمأو ةرم دالوأ

 .ةرم نب ةظقيو ةرم نبا

 «نميلا نم دسألا نم «قراب نم ةأرما «ةيقرابلا :هظقي مأو ةميرخ نب ةنانك

 .بالك مأ ريرس تنب دنه ميت :لاقيو ميت مأ ىه :لاقيو

 :نيلجر ةرم نب بالك دلوف :20قاحسإ نبا لاق :امهمأو بالك ادلو

 دحأ ليس نب دعس تنب ةمطاف :امهمأو «بالك نب ةرهزو «بالك نب يصق

 دبع نب ركب نب ليدلا نب يف ءافلح ؛نميلا نم دزألا ةمثعج نمو «ةردجلا ب

 ؛(١؟/ص) باسنألا ةرهمج .(551/5) يربطلا خيراتو (١١/ص) شيرق بسن :رظنا (؟)

 5١(. 4/؟) ةياهنلاو ةيادبلاو

 .هجيرخت مدقت (")



 .ةنانك نب ةانم

 :©0رعاشلا لوقي ليس نب دعسلو :قاحسإ نبا لاق

 ليس نب دعسك هانملع نم ١> ًادحاو ًاصخش سانلا يف ىرن ام

 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 لزن نرقلا فقاو ام اذإو ةرسسع هيف ءطبضأ اسراف

 لجحلا يماطقلا رحلا جردنل سما امك ليخلا جردتسي اسراف

 رفن ةعبرأ بالك نب يصق دلوف :؟”قاحسإ نبا لاق :مهمأو يصق دالوأ

 «يصق نب ىزعلا دبعو «ىصق نب رادلا دبعو «ىصق نب فانم دبع :نيتأرماو

 تنب يب :مهمأو «يصق تنب ةربو «يصق تنب رمختو «يصق نب يصق دبعو

 .يعازخلا ورمع نب بعك نب لولس نب ةيشبح نب ليلح
 :همساو- فانم دبع دلوف :20قاحسإ نبا لاق :مهاهمأو فانم دبع دالوأ

 «فانم دبع نب سمه دبعو «فانم دبع نب مشاه :رفن ةعبرأ -يصق نب ةريغملا

 ناوكذ نب حلاف نب لاله نب ةرم تنب ةكتاع :مهمأو «فانم دبع نب بلطملاو

 همأو «فانم دبع نب لفونو «ةمركع نب روصنم نب ميلس نب ةثي نب هبلعت نبا
 .ةمركع نب روصنم نب نزام «ةينزاملا ورمع تنب هدقاو

 سمخاو رفن ةعبرأ فانم دبع نب مشاه دلوف :؟7 مقاهمأو مشاه دالوأ

 ةلضنو «مشاه نب يفيص ابأو «مشاه نب دسأو مشاه نب بلطملا دبع :ةوسن

 :ةيفرو «بلطملا دبع مأف (ةيحو «ةيقرو («ةفيعضو ,ةدلاحو .ءافشلاو مشاه نبا

 نب يدع نب منغ نب رماع نب شادخ نب ديبل نب ديز نب ورمع تنب ىملس

 .قاحسإ نبا نع ًالقن (؟5١/؟) ةياهنلاو ةيادبلا رظنا (1)
 (5017/5) يربطلا خيراتو «(5١/ص) شيرق بسنو )7١/١(« دعس نبا تاقبط :رظنا (؟)

 .قاحسإ نبا نع القن (؟١١/؟) ةياهنلاو ةيادبلاو «(5١/ص) باسنألا ةرهمجو

 .هجيرخت مدقت (54)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .رماع نب ورمع نبا
 نبا نزام نب ةبلعث نب ثراحلا نب بيبح نب رحص تنب ةريمع :اهمأو

 رماع تنب ةليق :دسأ مأو ؛ةيراجنلا لهشألا دبع تنب ىملس :ةريمع مأو راجنلا

 «ةيجررخلا ةبلعت نب ورمع تنب دنه :ةيحو يفيص يب ماو .يعازخلا كلام نبا

 يدع يبأ تدب ةدقاو :ةفيعضو ةدلاح مأو .ةعاضق نم ةأرما ءافشلاو ةلضن مأو

 .ةينزاملا

 مشاه نب بلطملا دبع دلوف :2 مقاهمأو مشاه نب بلطملا دبع دالوأ

 دبع :همساو - «بلاط ابأو هللا دبعو «ةزمحو «سابعلا :ةوسن تسو رفن ةرشع

 دبع :همساو «بهل ابأو ءارارضو «موقملاو ءالححو «ثراحلاو «ريبزلاو «فانم
 مأف «ةربو «ىورأو «ةميمأو «ةكتاعو ءءاضيبلا ميكح مأو «ةيفصو «ىرزعلا

 ديز نب رماع نب ورمع نب كلام نب بيلك نب بانج تنب ةليتن :رارضو سابعلا

 نب رمنلا نب تاللا ميت نب جرزخلا نب دعس نب -نايحضلا وهو- رماع نب ةانم

 ىصفأ :لاقيو .رازن نب ةعيبر نب دسأ نب ةليدج نب ىصقأ نب بنه نب طساق

 ةرثكل قاديغلاب بقلي ناكو- لحجو موقملاو ةزمح مأو .ةليدح نب ىمعد نبا

 بالك نب ةرهز نب فانم دبع نب بيهو تنب ةلاه :ةيفصو ؛هلام ةعسو «هريخ
 ريغ ءاسنلا عيمجو «ريبزلاو ءبلاط يبأو «هللا دبع مأو .يؤل نب بعك نب ةرم نبا

 نب ةرم نب ةظقي نب موزخم نب «نارمع نب ذئاع نب ورمع تنب ةمطاف :ةيفص
 .رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك

 بعك نب ةرم نب ةظقي نب موزخم نب نارمع نب دبع تنب ةرخص :اهمأو

 .رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل نبا

 يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب يصق نب دبع تنب رمخت :ةرخص مأو

 يربطلا خيرات (1١-17١8/ص) شيرق بسنو (947/1-917) دعس نبا تاقبط :رظنا )١(

 ١-١6(. 4/ص) باسنألا ةرهمجو (؟79/7)



 احسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا 2م:

 روصنم نب نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نب رماع نب ةءاوس نب بيبح
 .ةمركع نبا

 نب ةيشبح نب رطاض نب فانم دبع نب رجاه تنب ئبل :بهل يبأ مأو

 هلي هللا لوسر بلطملا دبع نب هللا دبع دلوف :2اهقاهمأو هلي هللا لوسر مأ

 هللا تاولص «بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم ,مدآ دلو ديس «مظعو فرشو

 نب ةرم نب بالك نب ةرهز نب فانم دبع نب ءبهو تنب ةنمآ :همأو

 .رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك
 بالك نب يصق نب رادلا دبع نب نامثع نب ىزعلا دبع تنب ةرب :اهمأو

 .رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نبا

 ةرم نب بالك نب يصق نب ىزعلادبع نب دسأ تنب بيبح مأ :ةرب مأو

 .رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نبا

 نب بعك نب يدع نب جيوع نب ديبع نب فوع تنب ةرب :بيبح مأ مأو

 .رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل

 .مظعو فرشو مركو ٌةْل

 يربطلا خيرات 5(«١2-١٠5ص) شيرق بسنو )914/١-846(( دعس نبا تاقبط رظنا )١(

 )1/85/1-١84( ةوبنلا لئالد يا ١-5 هص) باسنألا ةرهمج 510-79/9(2)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مزمز نفدو مهرج رمأ
 يفوت امل :©7 يبلطملا قاحسإ نب دمحم لاق :ليعامسإ دلو نم تيبلا ةالو

 -هيلي نأ هللا ءاش ام- ليعامسإ نب تبان هنبا هدعب تيبلا يلو ميهاربإ نب ليعامسإ

 .يمهرحللا ورمع نب ضاضم هدعب تيبلا يلو مث

 مرمز رفح
 نم ءيش لك :لاق ريكُب نب سنوي ان :لاق «رابحلا دبع نب دمحأ انثدح

 مل امو هب ٍنثدح وأ «يلع هأرق وأ ؛يلع هالمأ وهف ءدنسم قاحسإ نبا ثيدح

 .قاحسإ نبا ىلع ءىرق «ةءارق وهف ءادنسم نكي
 بلطملا دبع انيب :لاق ءقاحسإ نب دمحم نع «سنوي ان :لاق دمحأ انثدح

 .مزمز رفحب رمأف نأ «ةبعكلا دنع ءرجحلا يف ًامئان فانم دبع نب مشاه نبا

 امب رمأ يح ءمُهْرُجو ربكألا ليعامسإ نب ةيالو دعب انيفد لزت مل اهنأ لاقيو

 دق نإ «شيرق رشعم اي :لاقف «شيرق ىلإ بلطملا دبع جرخف «بلطملا دبع

 ىلإ عجراف :اولاق ءال :لاقف ؟يه نيأ كل نيبأ :هل اولاقف مزمز رفحأ نأ ترمأ

 ءكل نيب لجو زع هللا نم ًاقح ناك نإف «تيرأ ام هيف تيرأ يذلا كعجضُم

 رفحا :هل ليقف ىتأف .هعجضم يف مانف عجرف «كيلإ دعي مل ناطيشلا نم ناك نإو

 الو رهدلا فزت ال «مدقألا كيبأ نم ثارت يه مدنت مل امترفح نإ كنإ «مزمز

 يهف «معنمل رذان اهيف رذني ءمسقي مل لفاح ماعن لثم مظعألا جيجحلا يقست «مذت

 .©”مدلاو ثرفلا نيب ىهو ؛ملعي دق ام ضعبك تسيل كح دقعو ثاريم

 مزمز رفحي بلطملا دبع
 رقني ثيح «لمنلا ةيرق دنع :هل ليقف ؟يه نيأ :كلذ هل ليق نيح لاقف

 ةيرق دحوف «هريغ دلو هل سيل «هنبا ثراحلا هعمو بلطملا دبع ادغف «ًادغ بارغلا

 تناك نيذللا «ةلئانو فاسإ :نينثولا نيب ءاهدنع رقني بارغلا دجوو «لمنلا

 .قاحسإ نبا نع ًالقن (؟84/1) يربطلا خيرات :رظنا )١(

 )١97/1١(. يحلاصلل داشرلاو ىدهلا لبس :رظنا )١(



 هللا دبع نيئثدح :لاق قاحسإ نبا نع «ريكب نب سنوي ان :لاق دمحأ انثدح

 ةشئاع نع «ةرارز نب دعسأ نب نمحرلا دبع ةنبا ةرمع نع ؛مزح نب ركب يبأ نبا

 مُهُرَح نم ةأرماو لحر ةلئانو افاسإ نأ عمسن انلز ام :تلاق امأ ٌهِي يبلا جوز

 (07لوعملاب بلطملا دبع ءاجف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ انثدح

 انيمنص نيب رفحت كلعدن ال هللاو :هدح اوأر نيح شيرق هل تلاقف ؛ «رفحيل ماقف

 ئع دذ وأ- يعد :ثراحلا هنبال بلطملا دبع لاقف ءامهدنع رحنن نيذللا نيذه

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نيبو هنيب اولحخ ءدجلا هنم اوأر املف هب ترمأ امل نيضمأل هللاوف «رفحأ يح

 شيرق تفرعف .ربكف «ىوطلا هل ادب ح اليلق الإ ثكمبي ملف «هنع اوفكف ءرفحلا

 انل نإو «ليعامسإ انيبأ رئب اهإ :اولاقف «هيلإ اوماقف .هتحاح كردأو قدص دق هنأ

 .اهيف كعم انكر شأف ءاقح اهيف

 نم هتيطعأو ؛ءمكنود هب تصصح دق رمأل اذه نإو «لعافب انأ ام :لاق

 يب اولعجاف :لاق ءاهيف كمصاخن يح كيكرات ريغ انإف ءانفصنأف :اولاق ؛مكنيب

 معن :لاق ءميذه نب دعس ب ةنهاك :اولاقف ؛هيلإ مكمصاخأ متئش نم مكنيبو

 .ماشلا فارشأب تناكو

 ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :لاق رابجلا دبع نب دمحأ انثدح

 ريرز نب هللا دبع نع ينزيلا هللا دبع نب دئرم نع يرصملا بيبح يبأ نب ديزي
 امنيب :لاقف مزمز ثيدح ثدحبي وهو «بلاط يبأ نب يلع تعم :لاق يقفاغلا

 بهذ مث «ةرب امو لاقف «ةرب رفحا :هل ليقف نأ ءرجحلا يف مئان بلطملا دبع

 لاقف «ةنوئضملا رفحا :هل ليقف َنأَف ءكلذ هعجضم يف مان دغلا ناك اذإ يح هنع
 ليقف «قأف .هعجضم يف مانف داع دغلا ناك اذإ يح «هنع بهذ مث ؟ةنونضملا امو

 مانف هعجضمل داع دغلا ناك املف ؛هنع بهذ مث ؟ةبيط امو :لاقف «ةبيط رفحا :هل

 .امب عطقي سأف :لوعملا )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :مزمز بلطملا دبع عزانت شيرق
 :لاقف ؟بلطملا دبع اي اذه ام :شيرق هل تلاقف ؛هل تعن ثيح رفحف ماقف

 نإ بلطملا دبع اي :اولاق «يوطلا اورصبأو ؛هنع فشك املف ؛مزمز رفحب ترمأ

 اب تصصحخ دقل ءمكل يه ام :لاقف «ليعامسإ انيبأ رثبل امنإ ءاهيف اقحل انل

 نب دعس يئب ةنهاك كنيبو اننيب :اولاقف «معن :لاقف ءانمكاحف :اولاق ,مكنود

 .ماشلا فارشأب تناكو ميله

 :مزمز رثب يف مكاحتلا
 ءانفأ نم نطب لك نم بكرو «ةيبأ نب نم رفن يف بلطملا دبع بكرف

 اذإ ىح «زاجحلاو «ماشلا نيب اميف زوافم كاذ ذإ ضرألا تناكو «رفن شيرق

 (ةكلهلا اونقيأ يح هباحصأو بلطملا دبع ءام يف «دالبلا كلت نم ةزافمم اوناك

 ؛مكباصأ يذلا لثم فاخنل انإو :مكيقسن نأ عيطتسن ام اولاق «موقلا اوقستساف

 ينإف :لاق «كيأرل عبت الإ انيأر ام :اولاق ؟نورت اذام :هباحصأل بلطملا دبع لاقف

 ؛مكنم لحجر تام املكف «هتوق نم يقب ام. هترفح مكنم لحجر لك رفحي نأ ىرأ

 نوهأ لحجر ةعيضف «هبحاص هعفدي مكر خآ نوكي يح «هترفح يف هباحصأ هعفد

 .اولعفف (مكعيمج ةعيض نم

 «يغتبنو ضرألا يف برضن ال «توملل انيديأب انءاقل نإ هللاو :لاق مث

 تثعبناو هتقان ىلع سلج املف «لحتراو «اولحتر اف ءاولحترا :هباحصأل لاقف .زجع

 ءاوبرشف «هباحصأ خانأو خانأف «بذع ءامم اهفح تحت نم نيع ترجفنا هب

 «لحو زع هللا اناقس دقف «ءاملا ىلإ اومله :مهياحصأ اوعد مث ءاوقسو اوقتساو

 يذلا نإ ءكل يضق هللاو دق ءبلطملا دبع اي :اولاق مث ءاوقسو اوقتساف اوءاجف

 نحن امف ءكل يهف «قلطنا ؛مزمز كاقس يذلا وهل ةالفلا هذمب ءاملا اذه كاقس



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :لاق «ءقاحسإ نبا نع ريكب نب سنوي ان «رابحلا دبع نب دمحأ انثدح

 نم نيلازغ دجو «رفحلا هب ىدامت املف ءرفحف بلطملا دبع ىضمو اوفرصناف
 (ةكم نم تحرخأ نيح اهيف تنفد مهرج تناك ناذللا نالازغلا امهو ,بهذ

 .ريغص وهو «ئمظ نيح لجو زع هللا هاقس يلا ؛ميهاربإ نب ليعامسإ رثب ىهو
 «عيجب يبأ نب هللا دبع ئثدح :لاق :قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ انثدح

 .ءيمظ نيح ليعامسإل هبقعب ليربج ةزمه مزمز نأ عمسن انلزام :لاق ؛دهاجي نع

 نب سنأ انثدح :لاق «يركبلا ةرسيم نب ديعس نع «سنوي ان :دمحأ انثدح

 ةراس ةيطبقلا ليعامسإ مأ رجاه تدرط امل :لاق هيك هللا لوسر نأ كلام

 ؟تنأ نم :اهل لاقف ؛ليربح اهيلع لزتف ءرجاه تشطع «ةكم ميهاربإ اهعضوو

 هحانجب ثحبف «معن :تلاق ؟تنأ ةناشطعأ :لاقف .ميهاربإ دلو اذه :تلاقف

 ًاراهنأ تناكل كلذ الولف ءهبرشت رجاه هيلع تبكأف املا جرخف «ضرألا

 .ةيراح

 بلطملا دبع رفح املف :لاق :قاحسإ نبا نع «سنوي انثدح دمحأ انأ

 يف ًارطخخو افرش لجو زع هللا هداز ءامب هصخخو ءاهيلع لجو زع هللا هلدو مزمز
 سامتلا اهيلع سانلا لبقأف «ترهظ نيح ةكمي تناك ةياقس لك تلطعو «هموق

 .ليعامسإ لجو زع هللا ايقس امنأو «تيبلا نم اهناكمل ءاهلضف ةفرعمو اهتكرب

 :هايملا رئاس ىلع مزمز لضف
 ءةحلط تنب ةشئاع نع «ىيحي نب ةحلط نع سنوي ان :لاق ؛دمحأ انثدح

 ."”وهقس ءافشو معط ماعط مزمز ءام :تلاق اهنأ لي يبلا جوز ةشئاع نع

 :مزمز رئب يف بلطملا دبع هدجو ام
 بلطملا دبع دجوو :لاق قاحسإ نبا نع «سنوي ان :لاق دمحأ انثدح

 قحو كرش اذه يف بلطملا دبع اي كعم انل :شيرق تلاقف «نيلازغلا عم ًافايسأ

 )١( 4/9؟) ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا 7١( داشرلاو ىدحلا لبسو )١90/1١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 «حادقلاب اهيلع برضن «مكنيبو نيب فصن رمأ ىلإ اومله نكلو ءال :لاقف

 ؛نيحدق يلو «نيحدق مكلو «نيحدق ةبعكلل لعجأ :لاق ؟عنصت فيكف :اولاقف

 نيحدق لعجف ءانيضر دقو «تفصنأ دق اولاقف ؛هل ناك ءيش هل جرخ نمف

 مث «شيرقل نيضيبأ نيحدقو بلطملا دبعل نيدوسأ نيحدقو (ةبعكلل نيرفصأ

 :لوقيو هللا وعدي بلطملا دبع ماقو «حادقلاب برضي يذلا اهوطعأ

 ديعملا ءىدبملا تنأو ير دومحخما كلملا تنأ مهللا

 ديلتلاو فراطلا كدنع نم دوملجلا ةيسارلا كسمنو

 .دلييدحلاو ةيلحلا عضومل ديبرت ام تمهلأ تنش نإ

 دوهعلا دهاع ترذن نإ ديرت الهو يلا نيبف

 امهبرضف «ةبعكلل نيلازغلا ىلع نارفصألا جرخف «حادقلا بحاص برضو

 ىلع نادوسألا جرختو «هتيلح بهذ لوأ اناكف «ةبعكلا باب يف بلطملا دبع

 .عاد امب اعد اذإ درت املق نومعزي اميف تناكو «مالكلا اوفلأو

 يبأ نب هللا دبع ئيثدح :لاق :قاحسإ نبا نع سنوي ان :لاق دمحأ انثدح

 كردأ دق ناكو- تير نب هللا دبع نع ريمع نب ديبع نب هللا دبع نع ءحيحن

 ؛مارحلا دجسملا يف مولعم دان مهو الإ ذخف شيرق نم نكي مل :لاق -ةيلهاجلا

ءاجف «ةبعكلا راتسأب قلعت يح ًاعرسم دجسملا باب نم لخدف «مالغ
 خيش هدعب 

 نأ اذه قلخأ ام انلقف ءهادي تسيي هلوانتيل بهذ املف ؛هيلإ ىهتنا يح ديري

 نمث :انلقف «هيلإ انمقف ءانع هب ثدحت ام عم برعلا هانبقحتف ء!ركب نب نم نوكي

 لاقف ؟مالغلا اذهلو كل ام ءكب ًابحرم ال :انلقف ءركب نب نم :لاقف ؟تنأ



 قاحسإ نباي ةيوبنلا ةريسلا

 امل دحأ ال ةمتؤم انمأو «راغص نايبص نحنو تام يبأ نأ الإ «هللاو الو :مالغلا
 ملظف يدعب متيقبو تبهذ نإ :تلاقف تصوأو هيلإ انتلقنف تيبلا اذهبي تذاعف
 هنإف هب ذوعتيف هتأيلف تيبلا اذه ىأر نمف ءرمأ مكب بكر وأ .مكنم دحأ

 هليإ نم بلجف «هلبإ يناعرتساو «نينس ييمدختساو ينذحأ اذه نإو هعنميس

 ىرأ هللاو دق :انلقف «ىمأ ةةصو تركذ تيبلا تيأر املف هعم يب ءاجف ءاعيطق
 ريعب ىلع هانبقحأف ءاتسبي دق نيوصعلا لثمل هيدي نإو «لحرلاب انقلطناف «كعنم

 .هللا كنعل قلطنا :انلقو :هلبإ انهجوو «لابحلاب هانددشو هلبإ نم

 نب نمحرلا دبع نيثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي انأ :لاق دمحأ انثدح

 «معن :تلقف ؟كنمؤأ ن نم ؤَتأ :لوقي اهنم لجر اذإف يل رفس يف ةينث تكلسف

 له هللا دبع اي :لاقف هتباصأ ةيح هتيينأ دق شيمن وه اذإف «هتيتأف هندآ :لاقف

 ىلع هتلمتحاف ؛معن :تلقف ؟ةينثلا هذه تحت ءانه اه يلهأ ىلإ يغلبم تنأ

 :تلقف ؟تنأ نمم هللا دبع اي:موقلا نم لحجر يل لاقف هلهأ ىلع هب تيتأف «يريعب
 يدعأ صل ناك ام هللاو ءكل اعونصم كنظأل نإ هللاو :لاقف ءشيرق نم لحر
 ,ةنم

 ءاهنم تسيأ املف «نيجعلا اهفلعأ تنك دق يل ةقان ئتلضأو :لاق

 كرحت اهرفشم سح الإ ئيبهأ ام هللاوف «يبوثب تعنقتو «يلحر دنع تعجطضا

 .اهتبكرف ءاهيلإ تمقف يمدق هب

 ةمركع عمس نم ٍئثدح :لاق :قاحسإ نبا نع سنوي ان :لاق دمحأ انثدح

 ضرعي وهو ؛باطنملا نب رمع دنع سلاج انأ انيب :لاق سابع نبا نسع رس د

 .ًاوسأ ًارظنم مويلاك تيأر ام

 يملسلا مث «يزهبلا ءاغبص نبا اذه نينمؤملا ريمأ اي :لحر هل لاف :لاق

 «ضايع اولاق لجرلا مسا امف ؛بقل ًاقيرب نأ ملعأ دق «رمع لاقف «قيرب كيك



 أمت قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 - ءاغبص نب ربخو كربح ئربخأ :لاقف (يعدف ءًاضايع يل اوعدا :رمع لاق

 .رفن ةرشع اوناكو

 مهللا ءرمع لاق «مالسإلاب هللا ءاج دق ةيلهاجلا ف ناك ءيش :ضايع لاقف

 لجو زع هللا اناده نيح انم ةيلهاجلا رمأ نع ثدحتن انارحأ ناك ام ارفغ

 «يلهأ ينافن دق اءرما تنك نينمؤملا ريمأ اي :لاقف !هب انيلع معنأو «مالسالل

 يب ام نوصقنتف «راوجو ةبارق مهنيبو نيب تناكو «ةرشع ءاغبص ونب ناكو

 مو ءاولعفي ملف «ع اوفك ام الإ راوحلاو محرلاو هللاب مهتلأسف «ينوللذتو

 زع هللا ىلإ يدي تعفر مث «مارحلا رهشلا لخد ىح مهتلهمأف ءمهنم كلذ نعنمب

 ادحاو الإ ءاغبصلا ينب لتفقا ادهاج ءاعد كوعدأ مهللا

 ادئاقلا ينع ديق ام اذإ ىمعأ ادعاق هرذف لجرلا برضا مث

 هرصب ىمعأو ءاذه لجو زع هللا برضو دحاو ماع يف ةعست مهنم عباتتف

 .بجعل اذه نإ :رمع لاق «تيأر ام هنم يقلي هدئاقف

 مث ؛يعانخلا فصاقت يبأ نأش نينمؤملا ريمأ اي :موقلا نم لحجر لاقف

 فصاقت يبأ نأش ناك فيكو :رمع لاقف ءاذه نم بجعأ هتاوخأو يلذحللا

 هوصقنتف «ءاغبص يب نم ضايع ةلزتمي مهنم وه راج محل ناك :لاقف ؟هتوخإو

 اذإ يح مهلهمأف ؛هيلع كلذ مهفطعي ملف ءراوجلاو محرلاو هللا مهركذف هوللذتو

 :لاق مث هيدي عفر «مارحلا رهشلا لحد
 فتاه لك فاته عماسو فئاخو نمآ لك بر مهللا

 فصاني ملو قحلا ينطعي مل فصاقت ابأ يعانخلا نإ

 فصاوتلاو مث نارق نيب فطالألا ةبحألا هل عجاف

 هنإف مهيلع روهتف ءفصو ثيح هنورفحي ممل 2”بيلق يف اولزنف لاق

 .اذه مهموي ىلإ مهربقل

 .رئبلا وه )١(



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ناك ءاذه نم بجعأ رصن ئب نم لمؤم نب نأش :موقلا نم لحر لاقف

 ةئارو مهنم نطب لاومأ ىلع ىلوتسا دق مع نبا مهل ناكو «لمؤم نب نم نطب
 يئب اي :لاقف .هوفعضتو هوللذتو هلام اوصقنتف «نطبلا كلذ ىلإ هلامو هسفن أحللأف

 «يمحر متعطقف «نيع اوفكتو نوعنمتل مكيلإ يلامو يسفن تأدلبأ دق نإ «لمؤم
 لمؤم ب اي:لاقف «حاير هل لاقي مهنم لحر ماقف «ينومتللذتو يلام متلكأو

 مهلهمأف هنع اوفكي ملو «هنم كلذ مهعنمي ملف «هنع اوفكو هيف هللا اوقتاف ءقدص
 :لاقف هيدي عفر 2” ارامع اوحرحو مارحلا رهشلا لخد اذإ ىح

 لكنمب مهئافقأ ىلع مراو 2 لمؤم ينب نع مهز مهللا
 لمفي مهنا حاير الإ لحج شيج شعب وأ ةرغض
 لحو زع هللا لسرأف لبح ىلإ اولزن قيرطلا ضعبب اوناك اذإ تح اوجرخف

 هب "'مهتكد نيح ءرجش وأ رجح نم هب ترم ام رح ةرخخص لبا سأر نم
 .لعفي هنأل ؛هئابح لهأو حاير الإ «ةدحاو ةكد

 :اولاقف ؟ناك اذه نورت مل «ءبحجعلل اذه نإ :هذ باطنخلا نب رمع لاقف

 لهأ سانلا ناك ءكاذ تملع دق يإ امأ :لاقف ءملعأ تنأ نينمؤملا ريمأ اي

 زع هللا ناكف ران الو «ةنج الو ةمايق الو ًاقعب الو ابر نوفرعي ال ةيلهاجلا

 مهضعب كلذب فكيل «ملاظلا ىلع مولظمل ؛ضعب ىلع مهضعبل بيجتسي لجو
 ثعبلاو لجو زع هللا اوفرعو «لوسرلا اذه لجو زع هللا ثعب املف ءضعب نع
 ُةَعاَسلآَو َمُهُّدِعَوَم ةَعاّسلَأ ٍلَب ل :لجو زع هللا لاقو «رانلاو ةنجلاو ٍ,ةمايقلاو
 اا 2 و ئَهذَأ

 .ةرمعلا دودؤي نعي 200(

 ضرألاب مهاوسو مهكلهأ يأ (؟)
 .(55) ةيآ :رمقلا ةروس (؟)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 بلطملا دبع رذن
 :لاق قاحسإ نبا نع ريك نب سنوي ان :لاق رابحلا دبع نب دمحأ انثدح

 دنع- شيرق نم يقل نيح رذن دق ؛نوركذي اميف مشاه نب بلطملا دبع ناكو

وعني يح هعم اوغلب مث ءرفن رشع هل دلو نعل :يقل ام -مزمز رفح
 نرحنيل «ه

 «ريبزلاو «ثراحلا :ةرشع هونب قاوت املف «ةبعكلا دنع لجو زع هلل مهدحأ

 هللا دبعو «بلاط وبأو «ةزمح و «سابعلاو «بهل وبأو ,موقملاو «رارضو «لحجو

و «رذن يذلا هرذنب مهربخأ مث مهعمج (هنوعنميس مهكأ فرعو
 ءافولا ىلإ مهاعد

 مكن لجر لك ذخأي :لاقف ؟عنصت فيك :هل اولاقو «هل اوعاطأف ؛كلذب هلل

لع محي لحدف ءهوتأ مث ءاولعفف «ىوتأت مث همسا هيف بتكيف «ًاح احدق
 يف لبه ى

 فوج ف رئب ىلع ناكو ؛ةكمبب شيرق مانصأ ميظع لبه ناكو «ةبعكلا فوج

 لبه دنع ناكو «ةبعكلل ىدهي ام اهيف عمجي ىلا رئبلا كلت تناكو «ةبعكلا

 يف اوفلتحا اذإ 22"”«لقعلا» هيف حدق «باتك اهنم حدق لك يف «حادقأ ةعبس

جرخ نم ىلعف «ةعبسلا حادقلاب اوبرض مهنم هلمحي نم لقعلا
 حدق اهيفو «هلمح 

 جرحخ إف ؛حادقلا يف هب برض هودارأ اذإ رمألل «معن» هيف حدقو 2” «لفغلا»

 «حادقلا يق هب اوبرض ارمأ اودارأ اذإف «ال» هيف حدقو «هب اولمع «معن» حدف

 نم» هيف حدقو «مكنم» هيف حدقو رمألا كلذ اولعفي مل حدقلا كلذ جرح اذإف

 ءاملل اورفحي نأ اودارأ اذإف «مايملا» هيف حدقو «قصلم» هيف حدقو «مكر يغ

ع جرح امثيحف «كلذ اهيفو «حادقلاب اوبرض
 اونتخي نأ اودارأ اذإ اوناكو هب اولم

 اوبهذ ءمهنم دحأ بسن يف اوكش وأ ءاتيم اونفدي وأ ءًاحكنم اوحكني وأ «ًامالغ

 يلا (حادقلا بحاص) هبحاص ىلإ مهرد ةئامو روزجب مهعم اوبهذو ؛لبه ىلإ هب

 «كوديري ام هب كوديري يذلا مهبحاص أوبرق مش «هايإ اهوطعأف ءاّي برضي

 اي :اولاقف «لبه اولبقتسا مث «قحلا مويلا هيدي ىلع جرخأ مهللا ءبرضا :اولاقو

 .ةيدلا ٍنيعي )١(

 .ةباتك نودب (؟١



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 كلذك ناك نإف ءاذكو اذك نوديري .هلهأ معز امك نالف نبا نالف اذه ءانهإ
 ءالؤه نم جرخ نإف «هتيده لبقاو «مكنم» وأ «معن» وأ ««لفغلا» هيف جرحأف
 ًافيلح ناك «مكريغ نم» هيلع جرخ نإو 9 ًاطيسو هموق ف بتك ةثالثلا

 هيف جرخ نإو ءفلح الو بسن ال مهيف هتلزرم تناك «قصلم» هيلع جرخ نإو
 هورخأ «ال» جرخ نإو «هب اولمع «معن» هب نولمعي ام اذه ىوس ام ءيش

 هب تحرخ ام كلذ ىلإ مهرومأ نم نوهتني ءىرخأ ةرم هب اوتأي نح كلذ هماع
 .حادقلا

 :حادقلا ىلإ مكتحي بلطملا دبع

 هرذنب هربخأو ءهذه مهحادقب ءالؤه نب ىلع برضا :بلطملا دبع لاقف
 «بلطملا دبع نب هللا دبع ناكو «همسا هيف يذلا هحدق مهنم لحر لك هاطعأو
 تنب ةمطافل بلاط وبأو ريبزلاو وه ناك «هيبأ نب رغصأ ْهِل هللا لوسر وبأ

 بحأ -نومعزي اميف- ناكو «مورخم نب نارمع نب هللا دبع نب ذئاع نب ورمع
 دقف هأطخأ اذإ مهسلا نأ ىري بلطملا دبع ناكو «هيلإ بلطملا دبع دلو
 دنع بلطملا دبع ماق ءاك برضيل حادقلا حادقلا بحاص ذخأ املف ؛«"”ىوشأ

 :لوقيو وعدي لبه
 حدف نوكي نأ فاخأ نإ حدقلا هيلع جرخي ال مهللا

 حدق ريخ مويلا هارأ نإ حبذلل يحاص ناك نإ

 حرس لك مويلا ينع ينفي ١ حنملل يبحاص نوكي تح
 :هللا دبع ىلع حدقلا جورخ

 هب لبقأ مث ةرفشلا ذخأو «هديب بلطملا دبع ذخأف هللا دبع ىلع حدقلا جرخف
 هيلإ تماقف «هحبذيل ءاهحئابذ شيرق امهدنع رحنت نيذللا نينثولا «ةلئانو فاسإ ىلإ
 :لوقي أشنأو ءهحبذأ :لاقف ؟بلطملا دبع اي ديرت اذام ءاولاقف ءاهتيدنأ نم شيرق

 .ًامركم بسنلا صلاخ يأ )١(

 . ىقبأ :ىوشأ 2



 هدحو ينبو رفحأ مايأ
 هدمع انأو هيداعأ فيك

 هلهع تكرت نإ لضأ نأ

 هدنع ًاموي تيقل يذلا لثم

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هدهع فوم انأو ير تدهاع

 هدح ايش دع ال هللاو

 هدعو ترخأ نإ فاخأ نإ

 هدحو نوكي نأ ىشخأ تنك ام

 هدعب شيعأ ال يبر هللاو هدر يرفح دنع يبلق عجوأ

 دبع نب سابعلا نأ اوركذ :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :لاق دمحأ انثدح

 يف لزي مل ءًاشدخ هللا دبع هجو شدخخ يح هيبأ لجر تحت نم هرتجأ بلطملا
 (”تام نح ههجو
 :هعنم شيرقو هنبا حبذ لواحي بلطملا دبع

 رذعن يح ءايحأ نحنو ًادبأ هحبذت ال هللاو :هونبو شيرق تلاقف :قاحسإ نبا لاق

 .كالذ ىلع سانلا ءاقب امف «هحبذي يح هنباب يتأي لجر لازي ال اذه تلعف نثل هيف

 ناكو- موزخم نب ورمع نب هللا دبع نب ةريغملا لاقو :قاحسإ نبا لاق

 هيف رذعن ىح ًادبأ هحبذت ال هللاو :-موقلا تخأ نبا بلطملا دبع نب هللا دبع

 دبع عمجأ نيح ًارعش كلذ يف نومعزي اميف لاقو ءانلاومأب هانيدف ءءادف ناك نإف

 :عمجأ امي هللا دبع حبذ يف بلطملا

 بهذلا لاثمتك ًاقرخ ههحيذو بلطملا دبع لتق نم يبجعاو

 بجعلاب انيلع لجعت ال بيش اي

 بصتغملا لذتسملاب مكنبا الو

 بلسلاو ىيلامب هيدفأ فوسف

 بطحلا تاحيبق ءابآ سوشأ

 بصنلا يبوتعم حبذي امك ًاحبذ

 بجنلا موقلا طرشب اننباامف

 برتخن ىتح لاملاب هيدافن

 بضغلا نم هنود ىقلأ فوسو

 بعللاب انيف هللا دبع حبذام

 بجحلا روتسم تيبلا برو الك

 ريثك نباو (8 45/1١:-: «لئالدلا»يف يقهيبلاو ( 45 فخ/١1 دعس نبا تاقبط :رظنا ١١(

 .كورتم وهو يدقاولا هدنس يفو )/١549075( ةيادبلا ف



 برطضن ىتح حوبذملا لجعي ال

 بطش يذ قيقر لوقصم لكب

 بضغلا دعب نم ماه ا ليزي ًابرض

 .نطقلا ءبطعلاو بطقلا لاقيو :ورمع وبأ لاق

 :لاق ام موزخم نب ورمع نب هللا دبع نب ةريغملا لاق نيحو- همأ نبأ ناكو

 باصنألا يذ تيبلا برو الك

 باتنم وأ رادلا بيرق لك
 باعللاب هللا دبع لتقام

 باسنألا ةطس ءاسن نبا

 باسحألا يوذ موزخم نيبو
 بانذألاب كلذ ىلع متسل

 باعللا بئاذ بصع لكب

 بادنأ اذ نارقألا يف هاقلت

 باعملاب يلوق امو تلق

 باطخلا يف ترج نإ انل نإ

 باذعلل رهدلا اوملسي نل

 باكرلا نم ىضنأ ام برو
 باججحلا اذ هللا تيب روزي

 بابش ةبصع طهر نيب نم

 ("”بالك نم ضيبلا نيب رغأ
 بابقلاو بقلا دايجلا لهأ

 بارضلا سمح اوقوذت ىتح
 باهشلاك فكلا يف قنور يذ
 باتكلا لجأ لعمي مل نإ

 باقع وذ روجلا نإ بيش اي

 باغلا دوسأك قدص لاوخأ

 بارتلا وذ عاقلا صمب ىتح

 بااللسألا مرح موق ءامد

 :كلذ دنع بلطملا دبع لاقف

 هردق ءيش ردقي هل هللاو

 هرخ تدرأ دق يبب 1 اذه

 هرمأ تيصع نإ ىبر فاخأ
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 هرضي الف توملا فرصتو هرذحو هل توملا فرصتو

 هرق نوكيو يبر كاوس هرعت الو ناسنإ دهج نم

 ةرعت الف بر هتيطعأ هرست رضظان نيع لكل

 هرسم ينعجوب نزح
 :بلطملا دبع ىلع زاجحلا ةفارع هب تراشأ ام

 ا لاقي ةفارع هب نإف زاجحلا ىلإ قلطناو لعفت ال :هونبو شيرق هل تلاقف

 نإو «هتحبذ هحبذب كترمأ نإف «كرمأ سأر ىلع تنأ مث ءاهلسف عبات اهل "”حاجب

 .معن :لاقف «هتلبق جرف هيف هلو كل امم كاذ ريغب كترمأ

 قح اوبكرف «رييخب نومعزي اميف اهودحوف «ةنيدملا اومدق يح اوقلطناف

 هيف رذن ناك امو هنبا نأشو هنأش بلطملا دبع اهيلع صقو ءاهولأسف ءاهوءاج

 ءاهدنع نم اوجرخف «هلأسأف «يعبات ئبتأي نح مويلا نبع اوعجرا :مهل تلاقف

 :لوقيو لحو زع هللا وعدي بلطملا دبع ماقو
 ردقلا اذه رش هنع فرصاو يرذح ققحت ال براي

 رشبلل اديس نوكي نأل رذأ دق الل وجرأ إف

 :اولاقف ؟مكيف ةيدلا مكف «ربخلا نءاح دق ءمعن :تلاقف ءاهيلإ اودغ مث

 اومدقف «مكدالب ىلإ اوعجراف :تلاقف ءكلذك تناكو «لبإلا نم ةرشع

 تحرخ نإف «حادقلاب اهيلع اوبرضا مث «لبإلا نم ًارشع اومدقو ءمكبحاص

 اذإف ءلجو زع مكبر ىضري ىح لبإلا نم اوديزف مكبحاص ىلع حادقلا

 .مكبحاص يحنو «هنع اهورحناف ؛مكبر ىضر دقف «لبإلا ىلع حادقلا تحرح

 بلطملا دبع ماق ءرمألا كلذل اوعمجأ املف «ةكم اومدق يح اوحرخف

 :لوقيو «لحو زع هللا وعدي
 دشرلاو باوصلا تمهلأ تئش نإ درت ال لعاف كنإ مهللا

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .ةبطق :ليقو «حاجس :اهمسا ليقو 00(



 قاحساإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 دبإألا كجيجح يقاسو دعم مغر ىلع كيل اوم لإ

 دجو دجو نملعاف يدجو نإف دجو يبأ مهايقس ينثروأ

 دلوب يرذح ىققحت الف دمص لك ملعت يذلا تنأ

 دعجلا هالجلا يف هادف لعجاو

 اوبرق املف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :لاق رابحلا دبع نب دمحأ انثدح

 :لوقيو وعدي ةبعكلا فوج يف بلطملا دبعو «لبإلا نم ًارشعو هللا دبع

 رذن لكب ّيأي نم برو رشعلا دعب رشعلا بر مهللا

 نيرشع لبإلا تغلبف ءأرشع اودازف «هللا دبع ىلع مهسلا جرخف ءاوبرض مث

 :لوقيو وعدي بلطملا دبع ماقو
 عفنلا بر هللا دبع جنأ عفشلا برو نيرشع براي

 عفرلا يف يذلا عفرلا هطعأو يف يتلا حدقلا رض نم

 عفسلا يف يتلا رانلا هعذلك عذللا" هبرض نوكي الو

 «نيثالث لبإلا تغلبف ءأرشع اودازف هللا دبع ىلع مهسلا جرخف ءاوبرض مث

 :لوقيو هللا وعدي بلطلا دبع ماقو
 مدلاب باصن نأ ننما معنلا يلو نيثالثلا بر

 مرغملا لثم- وهف يبلق راطف ملعي مل ةنج مالغلا اذه

 مسقت مل يتلا دوذلا رحنتو ملسي ىتح هللا دبع ركذل

 ملكت مل ةبرض نم هجنو
 «نيعبرأ لبإلا تغلبف ارشع اودازف «هللا دبع ىلع مهسلا جرخف ءاوبرض مث

 :لوقيو هللا وعدي بلطملا دبع ماقف

 تسبتك حادق نم ينب جنأ تغلب ذإ نيعبرألا بر مهللا

 تفقبذو هلتق يف تللجو تلم* يتلا دوذلا رحمناو
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 تهقو فانم دبع ىنب لدع تلعج ذإ انبر كاضر غلب

 نيسمخ لبإلا تغلبف ًارشع اودازف هللا دبع ىلع مهسلا جرخف ءاوبرض مث
 :لوقيو لجو زع هللا وعدي بلطملا دبع ماقو

 نطعت ملهل ءاموك لك نم ندب نامس نيسمح براي

 نكرألا بر هللا دبع جنأ نكمت دجام برل الإ

 نكست ل يتلا دوذلا رحناو

 «نيتس لبإلا تغلبف ءأرشع اودازف هللا دبع ىلع مهسلا جرخخف ءاوبرض مث

 :لوقيو وعدي بلطملا دبع ماقو

 ربكو هل جح نم برو رعشملا برو نيتسلا بر مهللا

 رحنملا دنع هللا دبع جنأ رفغيل رددق برل ىعسي

 رسكيف امب مظعلا غلابتل ربجت ال ةبرض نم هفاعو
 «نيعبس لبإلا غلبف ءأرشع اودازف هللا دبع ىلع مهسلا جرخف ءاوبرض مث

 :لوقيو وعدي بلطملا دبع ماقو

 تلطع دق يتلا دوذلا حبذاف 2 تعمج دق هل نيعبس بر اب

 تلذب ذإ اف مهسلا جرخأو تسيخو هلتق يف تبسحو

 تلبق ذإ هل لوتقم نع تلمك دق ةيد نوكت ىتح

 «نينامث لبإلا تغلبف ءًارشع اودازف هللا دبع ىلع مهسلا جرخخف ءاوبرض مث

 :لوقيو وعدي بلطملا دبع ماقو

 لالجإلل كيتأينم برو  لالهإلا برو نينامثلا براي

 لالحإلا دنع يركش ىرت فوس لابأ دوذ يدلو ءادف لعجا

 لاضفألا بر ىلع هب ننما  لاعنأ ريغب ىعسي نم ركسشك
 لبإلا تغلبف ءارشع اودازف هللا دبع ىلع مهسلا جرخف ءاوبرض من

 :لوقيو وعدي بلطملا دبع ماقو «نيعست



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 عفدملا ئع عقدي نم برو عرشملا برو نيعست براي
 عرذألا دنع هللا دبع يل جنأ عمجملل ارشعم اوزيجي تح

 عجرت ال ةبرض نم هجنو
 (ةئام لبإلا تغلبف ءارشع اودازف «هللا دبع ىلع مهسلا جرخف ءاوبرض مث

 :لوقيو وعدي بلطملا دبع ماقو

 ملعم لكب يوهي نم برو مسسقت ةئام بر مهللا

 مسقت مل ةئام تغلب دق مرحب لكل يدهأ نم برو

 اومغريل امب يئادعأ مغرأ

 يضر دق :هرضح نمو شيرق تلاقف «لبإلا ىلع مهسلا جرف ءاوبرض مث

 .كنبا كل صلخو «كبر

 :©"0حبذلا نم هللا دبع ةاجن

 نأ اوركذف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :لاق رابحلا دبع نب دمحأ انثدح

 لبإلا ىلع اوبرضف «تارم ثالث اهيلع برضأ ح هللاو ال :لاق بلطملا دبع

 :لوقيو وعدي بلطملا دبع ماقو هللا دبع ىلعو
 ملكت نأ نم بحأ ينب نإ مزمزل ينتيده تنأ مهللا

 مظعألا يف لخدي نزح نإف مدلا يف ةادغلا هينيرت الف

 مجعأ لكب هيدافن تح مسقت لة ئام هادف لعجاف

 متع دوذل توسملا عقوأو معنملا لاللجللا اذ يلع ننما

 ملسي اهيلإ توملا فرصا مث متام نلعجاف بر مثو

 مدقم لك دنع هارأ تح مرهيف هب شيعلا غلبف

 مسوت نمل ريخلا نيبي

 )١( ماشه نبا ةريس رظنا )5١١1/1١(.
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 هناكم بلطملا دبعو «ةيناثلا اوداعأ مث ؛لبإلا ىلع مهسلا جرحف ءاوبرض مث

 :لاق ءاوبرضي نأ اودارأ املف «لبه دنع

 يداعألا يب تمشت ال بر اي

 يداولا يف همد ليست الف

 يدادنأ اندب حاقل دوذ

 داوذألا هليرت الو

 داوجللا مسق نيمي نكل

 بلطملا دبع ماقو «ةثلاثلا اوداعأ مث «لبإلا ىلع مهسلا جرخف ءاوبرض مث

 :لوقيو وعدي
 يلاؤس ينتيطعأ دق براي

 يلام لج مويلا هادف لعجأف
 لاح رشب هنيرت الو
 لالهلل رحنلا نوكي نأب

 لالجلا اذ رغصألا ينبا نع

 يلاب كلذل مويلا معنأف

 :ٌقِلَع ىبلا مأ ةنمآ تلاقو

 يدزف ةرمنت ينب نإ
 يدالت نم مويلا هادف لعجاو

 دالوألا ةيدف نوكت ىتح

 يدافيم بر ينبذذإ

 يداضأ مل بر ينارت دقف

 يىلايع ةلق دعب ترثكأ

 لالجألا بحست تالعم

 يلاس يبنلخدي هنإف

 يلابأ الف توملا فرصت وأ

 لاضفملا معنملا يلولا تنأ

 يلوملا لزن دق هنإف
 لالفاك ضيبأ يف لك

 رصنعلا ميركلاو يمشاهلا يف

 .دحأ اهنع دصي ال تكرت مث «ترحنف «لبإلا ىلع حادقلاب اوبرض مث

 بلطملا دبع نب هللا دبع جيوزت
 :هيلع اهسفن تضرع يتلا ةأرملا ضفري هللا دبع

 مث :لاق قاحسإ نبا نع «سنوي ان :لاق رابحلا دبع نب دمحأ انئدح

 رهزألا مالغلا يف كراب بر اي

 نم ةأرما ىلع -نومعزي اميف- هب رمف هللا دبع ديب اذخآ بلطملا دبع فرصنا



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ىلإ ترظن نيح هل لاقف «ةبعكلا دنع ىهو «يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب

 كل :تلاق ( يبأ عم :لاق ؟هللا دبع اي بهذت نيأ :-نوركذي اميف- ههحو

 الو ءنآلا يبأ يعم نإ :لاقف ءنآلا يلع ْمقو ءكنع ترحن يلا لبإلا لثم يدنع

 .«ًائيش هيصعأ نأ ديرأ الو «هقارف الو هفالحخ عيطتسأ
 بهو تبب ةنمآ جورتي هللا دبع

 بهوو- ةرهز نب فانم دبع نب بهو هب ىتأ ىح بلطملا دبع هب جرخف

 نب فانم دبع نب بهو تنب ةنمآ هجورف -ًافرشو ًابسن هرهز نب ديس ذئموي

 .©9 ةربل ىهو ءاعضومو ًابسن شيرق يف ةأرما لضفأ ذئموي ىهو ؛ةرهز
 ةنمآ تاهمأ

 .يصق نب رادلا دبع نب نامثع نب ىزعلا دبع تنب ةرب

 تنب بيبح مأو ؛يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ تنب بيبح مأ :ةرب مأو
 .يؤل نب بعك نب ديبع نب فوع تنب ةربل دسأ

 اهيلع عقوف «هناكم اهكلم نيح اهيلع لحد هنأ اوركذف :قاحسإ نبا لاق

 هل تلاق يلا ةأرملا ىتأ تح اهدنع نم جرف لو هللا لوسرب تلمحف هللا دبع

 اهسلحم يف ىهو «ىزعلا دبع نب دسأ نب لفون نب ةقرو تأ ىهو «تلاق ام

 ؟سمأ ىلع تضرع يذلا لثم مويلا يلع نيضرعت ال كلام :لاقو ءاهيلإ سلجف
 .ةحاح مويلا كب يل سيلف ءكيف ناك يذلا رونلا كقراف :تلاق

 ءاوركذ اميف تناكو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :لاق دمحأ انثدح

 هنإ :لوقي- بتكلا عبتاو رصنت دق ناكو «لفون نب ةقرو اهيخأ نم عمست
 لابق مأ اهمساو ًارعش كلذ يف تلاقف ؛ليعامسإ نب نم يبن ةمألا هذه يف نئاكل

 :©7«لابق مأ» لاق اذك دسأ نب لفون ةنبا

 .اهمأ مسا :ةربل )١(
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 كاج ناك يذلا كقرافو هيلع ارداق تنك ام تعيض دقو نآلا

 اكنأشب نقحلاف يريغل كده 2 هتلذب دق ًالفاح يلع تودغ

 اكراد دبع اي كنم ًابيبح تبصأ ينتيلو اولج مويلا ينبسمحت الو

 اكسان ةيربلا هللا معدي هب ةرهز لآ يف راص مكاذ نكلو

 :لاقف هللا دبع امباجأف

 كلذ لبق نئاك وهامو نوكي ١ يذلا ام ملعأ تسل ًالوق نيلرقت

 كراد لظ يف قاغيملاو دهعلا نم اننيب ناك يذلا تعيض تنك نإف

 كراوفلا دنع ماتسي ال يلفغمو هلح لك دنع تبصأ دق كلثمف

 :لابق مأ ًاضيأ هل تلاقف
 امالغ تلمح يتلا ةنمآو اوناك ثيح ةرهز لاب كيلع

 امامأ همدقت دق رون هيلع 22 ىري نيح يدهملا ىري
 اماسح ًايدترم ناك ام اذإ ديرخ ةلدصحم لك عبميف

 اماتق هبسحت بدجلا حاير اهنم نابو لامشلا هرفختو

 ااصص هتميبرك هتدأو كش ريغ مشاه نبا هبجنأف

 امامإ ًايدتهم سانلا دوسي ١ اعيمج هوجري قلخلا لكف

 امالظلا انع هرون بهذأف ىفصم رون نم هللاهارب

 اماقأ وأ ًاموي راس ام اذإ هابح ذإ كبر عنص كلذو

 امايصلا مكلذ دعب ضرفيو ١ رفك دعب ةكم لهأ يدهيف
 :بلطملا دبع لاقو

 اربصلا تدمتحو يلوق تنلعأ ارهجو ايفخم يبر توعد

 ارتوو ًاعفش لاملاب هدافو ًارحن ينب رحبت ال بر اب

 ارمخو اتمكو امهد ةئام وأ ارشع ماوس لك نم كيطعأ
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 ارذدنو ءافو يلام نم هلل ًارحصو اهمالعأ ةفورعم

 ارذع نيزملا هجولا حضاولاب ارزخ انويع تمشت منو اوفع
 ارهز ينب ضيبلا ناطعأ اركش لجألا هلل دمحلاف

 ارهظلا دهو نناجشأ ناك دق ارمأ رومألا يف ننافك مث

 ارجح ىذاحملا نكرلاو تاللاو ارتس ىطغملا تيبلاو تسلف

 (')اربقلا روزأ ىتح ايح تمدام ًارفك يإ كمعنأل كنم

 كيلي هللا لوسرب ةنمآ لمح ةصق

 يدلاو ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع «ريكب نب سنوي ان :لاق دمحأ انثدح

 ةنمآ عم ةأرما بلطملا دبع نب هللا دبعل ناك هنأ تثدح :لاق راسي نب قاحسإ

 هب لمع نيط رثأ هباصأ دقو «كلت هتأرماب رمف «فانم دبع نب بهو ةنبا

 رثأ هنع لسغف لحدف «نيطلا رثأ هب تأر امل هيلع تأطبأف .هسفن ىلإ اهاعدف

 ىبأف ءاهسفن ىلإ دارأ ناك ىلا هتبحاص هتعد مث «ةنمآ ىلإ ًادماع لخد مث «نيطلا

 ؛هسفن ىلإ اهاعدف جرح مث ءاواصأف ةنمآ ىلع لحدف «ةرم لوأ هب تعنص يذلل

 اهبيصأ نأ توحرف «ةرغ كينيع نيبو يب تررم «كب يل ةحاح ال :تلاقف

 .كنم امب تبهذ «ةنمآ ىلع تلحد املف «كنم

 تثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع ريكب نب سنوي انثدح :لاق دمحأ انثدح

 ءاجر هتوعدف «ةرغلا لثم ًارونل هينيع نيب نإو يب رم :لوقت تناك كلت هتأرما نأ

 . "05 هللا لوسرب تلمحف ءاماصأف ةنمآ ىلع لحدو «يل نوكي نأ

 :و هللا لوسرب لماح ىهو ةنمآ ايؤر
 مأ بهو تنب ةنمآ تناكف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان دمحأ انثدح

 ف ريثك نبا ظفاحلا هركذو ( )237١7/١ ٠١5 «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هاور )١(
 ٠١8( 3741/) «ةياهنلاو ةيادبلا»
 يربطلاو (25 ةيتفف بعشلا قو ٠5/1١ ١( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هاور ١١(

 .(701/9؟) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو «(5 5 5/؟) هخيرات يف



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 تلمح دق كنإ :اهل ليقف هلي ًادمحم تلمح نيح تيتأ اهنأ ثدحت هل هللا لوسر

 :يلوقف ضرألا عقو اذإف «ةمألا هذه ديسب

 دساح لك رش نم دحأاولاب هذيعأ

 دار دبع لكو دباع رب لك يف
 دجاملا ديمحلا دبع هنإف داز ريغ لوزن

 دهاشملا ىتأ دق هارأ ىتح

 اذإف ءماشلا ضرأ نم ىرصب روصق ًالمب رون هعم جرخي نأ كلذ ةيآ ن

 «ضرألا لهأو ءامسلا لهأ هدمحي دمحأ ةاروتلا يف همسا نإف المع ةيسف عقو

 .كلذب هيمسف دمحم ناقرفلا يف هممساو

 : ")هللا دبع ةافو

 ىهو هللا دبع هوبأ كله دقو- اهتيراج بلطملا دبع ىلإ تثعب «هتعضو املف
 كلذ يأ ملعأ هللاف ًارهش نيرشعو ةينامث نبا لي يبلاو كله هللا دبع نإ لاقيو «ىلبح
 اهب هتثدحو «هربخ هتربحأ اهءاج املف «هيلإ رظناف مالغ ةليللا كل دلو دق :تلاقف- ناك

 هلحدأف بلطملا دبع هذحتأف هيمست نأ ترمأ امو «هيف اهل ليق امو هب تلمح نيح تأر

 :لاقف «هايإ هاطعأ يذلا هللا ركشيو هللا وعدي بلطملا دبع ماقف «ةبعكلا فوج ف

 ناطعأ يذلا هلل دعسلا

 ناملغلا ىلع دهملا يف داس دق

 نايتفلا ةغلب نوكي ىتح

 نائنش يذ لك نم هذيعأ

 نانيع هل سيل ةمه يذ

 ناقرفلا يف تيمس يذلا تنأ

 نادرألا بيطلا مالغلا اذه

 ناكرألا يذ هللاب هذيعأ

 ناببلا غلاب هارأ ىتح

 نانعلا برضم دساح نم

 ناسسللا عفار هارأ تسح

 يناثمل ةتباث بتك يف

 ناسللا ىلع ًابوتكم دمحأ

 )١( ماشه نبا ةريس :رظنا ١١/4 ٠١(



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 نم هيف ناك ام هنع جرفو «هللا دبع نأش نم غرف نيح بلطملا دبع لاقو

 .هحبذب مهلاو ءالبلا

 حبار هاضر عاتبم ةوعد حصانملا ةوعد يبر توعد

 نسم حشلا ىلع ىطعأ حئانملا همسق دنع هللاف

 حفاوسلا دبزلا ءالدلا الإ حنئنامملا اهحاتمي ال مزمز

 حئاللا حول دعب نم امي داج حئارو دتغم جيجح نم مك

 حئافصلاو يحلا زونك دعب حشاملا ودعلا مغر ىلع ايقس

 حباصملاك رونلا هيلع تيب حراسملا يذ هللا تيبل ىلُخ

 حجار ملحو قفرلاب هانب حباسملا يذ ميمهاربإ ناينب

 حئالطلا يوذل بانم وهف حدارصلاو مصلا لابجلا نيب

 حصاحصلاو مالعألا هبتشم حزان جف لك نم هباتني

 :بلطملا دبع لاقو

 داسبعلا ال قلاخلل دمحلا

 داعتيملاب هيفوم يننإو

 داؤفلا ةبرك ينع جرف

 يدالت نم هللا دبع تيداف

 داوفلل عرقلاك رامث

 داوذ اه يسابحلل تلق

 يداولا لهأ نيب بف لبإلا
 دادحلاةلآلاب اهبكري

 دايص لبحأ وذ اب ىدري

 داسحلا نم يئادعأ ظيفغي

 يداهتجاو يدج ىأر ام
 داعم وذ دهعلا نإ دهعلاو

 يدافملا ةيدف ينم لانو

 دابكألا ذلف نينبلا نإ

 دالت اهلك رمتو مدأ

 تيص نم مكنم له
 داوصع يف يهو اهوكرتف
 دازلا _موهرافأك

 داربألا يف هللا دبع حارو

 دادش برك نم هتيخن



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :ًاضيأ بلطملا دبع لاقو

 امدهم نكي مل موق ثارت

 امدنيل اهرفاح نكي ملو

 امهسألا هيلع ىرجأ ام هلل

 امد هلل قيرهأ رذنلا يف

 امبأ ًاديحو تنك ام دعب نم

 امزمز ودعلا مغر يلع يطعأ
 امدألا نوقرخي نودساحلاو

 املستف ةيلح اهيف باصأ

 امسقأ ذإ هرذن ىفوأ هللاو

 امثأم ديرأ هللو تسلف

 اممتف مهتيفوأ دقو مهنم
 امصعأ ارق ءادعألا ئاري

 امسعأ بايترا اذ وأ بضعأ

 :بلطملا دبع لاقو

 بولغملا ةوعد ير توعد

 بيجعلا عمتسملل دمحلاف

 بويعلاو ءانحشلاو ييلإ
 بوصنملا منصلا داوس نيب

 بورككملا لئاسلا يعدم معنو

 بيجعلا عضدوملا تاذ مزمز

 بوجحلا يذ هللا تيب نيبو

 بوصغملا معنلا ثرف تحتو

 للي هللا لوسر دلوم
 يتدح :قاحسإ نبا نع «ريكب نب سنوي ان «رابحلا دبع نب دمحأ انثدح

 انأ تدلو لاق :ةمرخم نب سيق هدج نع «هيبأ نع «سيق نب هللا دبع نب بلطملا

 ."7نيدل انك «ليفلا ماع للي هللا لوسرو

 ماع هلك هللا لوسر ناكو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ انئدح

 .ةنس نيرشع نبا ظاكع

 فو )74/١(2 «لئالدلا» يف يقهيبلاو (707/7) «كردتسملا» يف مكاحلا هاور (1)

 .قاحسإ نب دمحم قيرط نم )١7837( «(76/9١؟) نامبالا بعش»



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ءاعضرلا هل سمتلاو «همأ ىلإ دلي هللا لوسر عفدف :قاحسإ نبا لاق

 نب نزاوه نب ركب نب دعس نب رصن نب ةيصق نب ةرصان نب مازر نب رباح نبا

 هللا لوسر يبأ مساو ءرضم نب ناليع نب سيق نب ةفصخ نب ةمركع نب. روصنم
 نب ةيصق نب ةرصان نب نالف نب ةعافر نب ىزعلا دبع نب ثراحلا هعضرأ يذلا

. 0 4 
 نزاوه نب ركب نب دعس نب رصن

 :ةعاضرلا نم هتوخإ

 ةفاذحو «ثراحلا ةنبا ةسينأو «ثراحلا نب هللا دبع :ةعاضرلا نم هتوخإو

 يضر هب الإ اهموق ف فرعت الو «كلذ اهيلع بلغ «ءاميشلا ىهو «ثراحلا ةنبا

 ذإ همأ عم و هللا لوسر نضحت تناك ءاميشلا نأ اوركذو هلا لوسر مأ ةميلحل

 (”.هدنع ناك

 ىلوم لاقي ناكف ءبطاح نب ثراحلا دنع تناك «ميت نب نم ةأرمال ىلوم

 افأ هتعضرأ ىلا كل هللا لوسر مأ- ثراحلا ةنبا ةميلح نع تثدح :لوقي

 ةنس يفو «ءاعضرلا امب سمتلن ءركب نب دعس ئب نم ةوسن يف ةكم تمدق :تلاق

 ءانل يبص يعمو ؛«بكرلاب تمذأ تناك ءارمق يل ناتأ ىلع تمدقف «ءابهش

 ام يبدث يف دحب ام «كاذ انيبص عم عمجأ كلذ انليل مانن ام هللاو ءانل فراشو

 دقو الإ ةأرما انم تملع ام هللاوف «ةكم انمدقف «هيذغي ام انفراش يف الو «هينغي

 نأ ىسع اذام :انلقو ءهانك رت «ميتي هنإ» ليق اذإف هي هللا لوسر اهيلع ضرع

 .قاحسإ نبا نع (517/9) ءالبنلا مالعأ ريسو )١١١/١(« يقهيبلل «ةوبنلا لئالد» :رظنا )١(

 ةيادبلا» يف ريثك نبا هدروأو )١5781١1/١( «ةوبنلا لئالد» ف ىقهيبلا هاور (؟)

 .(895/9) «ةياهنلاو



 أاسنل قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 عنصت نأ ىسع امف همأ امأف «ديلولا بأ نم فورعملا وجرن امنإ ؟همأ انيلإ عنصت

 دجأ مم املف «يريغ ًاعيضر تذحأ الإ ةأرما يجاوص نم يقب ام هللاوف ؟انيلإ

 نيب نم عجرأ نأ هركأ نإ هللاو «ىزعلا دبع نب ثراحلا يجوزل تلق «هريغ
 «كيلع ال :لاق «هنذخالف ميتيلا كلذ ىلإ نقلطنأل ؛عيضر يعم سيل يجحاوص

 ("هريغ دحأ مل يأ الإ هتذحأ ام هللاوف ,هتذحأف «تبهذف

 :كلَي هببسب ةميلح باصأ يذلا ريخلا

 نم ءاش ام يايدث هيلع لبقأف «يلحر هب تئجف «هتذحأ نأ الإ وه امف

 كلت انفراش ىلإ يبحاص ماقو يور ىح هوخأ برشو «يور ىح برشف «نبل

 لاقف «ةليل ريخب انتبف ءانيور يح تبرشو برش ام بلحف «لفاحل اهِإ اذإف

 انتب ام ىلإ يرت ملأ «ةكرابم ةمسن تذحأ دق كارأل نإ هللاو «ةميلح اي :يبحاص

 نيعجار انجرح يح «ريخ انديزي هللا لزي ملف !؟هانذحخأ نيح ريخلا نم ةليللا هب

 يجاوص نإ يح «رامح امي قلعتي ام يح بكرلاب يناتأ تعطقل هللاوف ءاندالب ىلإ

 :لوقأف ؟انعم اهيلع تحرخ ىلا كناتأ هذهأ «بيؤذ يبأ تنب اي «كليو :نلقيل

 امو ءدعس ئب ضرأ انمدق يح ءانأشل ال نإ هللاو :نلقيف «يهل اه هللاو (معن

 مث حرستل يمنغ تناك نإف ءاهنم بدحأ لجو زع هللا ضرأ نم ًاضرأ ملعأ

 «نبل ةرطقب ةاش هل ضبت دحأ انلوح امو ءانئش ام بلحنف ءانبل ءاعابش حورت

 ثيح اورظنا مكحيو «مهفايعرل نولوقيل مهفإ نيح ءاعايج حورتل مهمانغأ نإو

 ؛حرسن ثيح يمنغ عم نوحرسيف «مهعم اوحرساف «بيؤذ يبأ تنب منغ حرست

 ام بلحن ءنبل ءاعابش يمنغ حورتو «نبل ةرطق اهيف امو ًاعايج مهمانغأ نوحيريف

 بشي ناكو«هيتنس غلب يح اهفرعتنو «ةكربلا انيري لحو زع هللا لزي ملف ءانتش
 ىلع هب انمدقف ءارفج ًامالغ ناك يح هيتنس غلب ام هللاوف «ناملغلا هبشي ال ًابابش

 يربطلا هاورو (575/7) «ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا لاق امك يوق ديج هداتسإ )١١(

 يف مكاحلاو )١574145/1١( «لئادلا» يف يقهيبلاو )485/١( «ريسفتلا» يف

 (5.0/؟) كردتسملا



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 انيعد :امل انلق ,همأ هتأر املف «ةكربلا نم هيف انيأر ام هب ءيش نضأ نحنو ءهمأ

 :تلاق يح ام انلز ام هللاوف ,ةكم ءابوأ هيلع ىشخن انإف «ةنسلا هذه انينبب عحرن

 :ردصلا قش د ةثداح

 نم هل خأ عم وهو ءانتويب فل نحن انيبف «ةثالث وأ نيرهش هب انمقأف
 نالجر ينءاج دق يشرقلا يحأ كاذ :لاقف ءدتشي هوحخأ انءاح مهب يف ةعاضرلا

 ءهوحن دتشن هوبأو انأ تجرحخف «هنطب اقشف ناعجضأف «ضايب بايث امهيلع

 يئاج :لاق ؟كنأش ام «ئب يأ :لاقو «هوبأ هقنتعاف هنول ًاعقتنم ءامئاق هدجنف

 ائيش هنم اجرحتسا مث ؛ئطب اًقشف ناعجضأف «ءضايب بايث امهيلع نالجر

 تيشحخ دقل ةميلح اي :هوبأ لاقف ءانعم هب انعجرف ءناك امك هادر مث هاحرطف

 ام هب رهظي نأ لبق هلهأ ىلإ هدرنلف ءانب يقلطنا ءبيصأ دق يبا نوكي نأ

 .فوحختي

 :همأ ىلإ هلو ًادمحم درت ةميلح
 ام :تلاقف ءاهيلع هب انمدق دق هب الإ همأ عرت ملف «هانلمتحاف :تلاق

 زع هللا نأ الإ 0 رئظاي هللاو ال :انلقف !؟ نيصيرح هيلع امتنك دق «هب امكدر

 هدرن «ثادحألاو فالتإلا ىشخن :انلقو ءانيلع يذلا انيضقو انع ىدأ دق لحو

 اهانربخأ ىح انعدت ملف ءامكنأش ياقدصاف ءامكب كلذ ام :تلاقف «هلهأ ىلإ

 هنإو «ليبس هيلع ناطيشلل ام هللاو الك «ناطيشلا هيلع امتيشحأ :تلاقف «هربخ

 امف هب تلمح :تلاق «ىلب :انلق ؟هربخب امكربخأ الأ ,نأش اذه نبال نئاكل

 رون نم جرخ هنأك هب تلمح نيح مونلا يف تيرأف «هنم فحخأ طق ًالمح تلمح
 ىلع ًادمتعم «دولوملا هعقي ام ًاعوقو هتدلو نيح عقو مث ؛ماشلا روصق هل تءاضأ

 .©امكنع هايعدف ءءامسلا ىلإ هسأر ًاعفار هيدي

 .اهريغ دلو عضرت ىلا ةأرملا :رئظاي )١(

 )917/١5-291 71١517( هدنسم يف ىلعي وبأ هاورو .للعلاب لسلسم فيعض هدانسإ )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :بيجيو هسفن نع لأسُي هِي لوسرلا
 ديزي نب روث ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع ريكب نب سنوي ان «دمحأ انثدح

 هللا لوسر اي :اولاق مهنأ كلي هللا لوسر باحصأ نع «نادعم نب دلاخ نع

 نيح يمأ تأرو «ىسيع ىرشبو ,ميهاربإ يبأ ةوعد :لاقف «كسفن نع انربخأ

 ماشلا ضرأ نم ىرصب روصق هل تءاضأ رون اهنم جرخ هنأ يب تلمح
 نالجر يباتأ ءانل محب يف خأ عم انأ انيبف ءركب نب دعس ينب يف تعضرتساو

 اقشف «يناعجضأف ءًاجلث ةءولم بهذ نم تسط امهعم ءضايب بايث امهيلع

 السغ مث ءاهايقلأف ىادوس ةقلع هنم اجرخأف ,هاقشف يبلق اجرختسا مث ,ينطب

 امهدحأ لاق مث ,ناك امك هادر .هايقنأ اذإ ىتح ,جلثلا كاذب ينطبو يبق

 نم فلأب هنز :لاق مث ,مهتنزوف ,ةرشعب يننزوف ,هتمأ نم ةرشعب هنز ,هبحاصل
 .مهتزول هتمأب هتنزو ولف ءكدع هعد :لاقف ,مهتنزوف ,فلأب يننزوف ,هتمأ

 نب بيبح نع «ينابيشلا نانس يبأ نع ريكب نب سنوي ان :لاق دمحأ انثدح

 يف يناءاج نيكلم نإ :لَك هللا لوسر لاق :لاق «ةدعج نب ىيي نع «تباث يبأ

 رخآلا جمو ءيردص امهدحأ حرشف ,دراب ءامو جلث امهعم ءنييكرك ةروص
 .20 هلسغف ,هراقنم

 يريمحلا عبت تيدح
 :ةنيدملا لهأ هلاتق ببس

 نإ مث :لاق قاحسإ نبا نع ريكب نب سنوي ان «رابحلا دبع نب دمحأ انثدح

 ؛ةنيدملا ىلع لزن يح «هيف ضرألا لوجي راس ناك يذلا هريسم نم لبقأ ًاعبت
 كاذ ذإ ةنيدملابو «كلملا رثب ىعدت مويلا يهف ءارثب اهيف رفحف «ءابق يداوب لزتف

 «قاحسإ نبا نع 217/1١ ١87( ًاضيأ يقهيبلاو «(34) «لئالدلا» يف ميعن وبأو
 )5//١71١١51(. ظفاحلل ةيلاعلا بلاطملا :رظناو

 (300/9؟) مكاحلاو )495/١( «ريسفتلا» يف يربطلا هاور يوق ديج هدانسإ )١(
 .قاحسإ نبا دمحم نع )١4541١47/١( «لئالدلا» يف يقهيبلاو
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 ىسمأ اذإف «راهنلاب هنولتاقي اولعجف «هولتاقف هل اوبصنف ؛جررخلاو سوألاو دوهي
 لسرأف ءايحتسا ىيلايل هب كلذ اولعف املف «هباحصأ ىلإو ةفايضلاب هيلإ اولسرأ

 نب حالخلا نب ةحيحأ :هل لاقي سوألا نم لحجر هيلإ جرخف ءمهحلص ديري

 «سوألا نب كلام نب فوع نب ورمع نب فوع نب ةدلك نب ابجححج نب شيرح

 ؛كموق نحن كلملا اهيأ :ةحيحأ هل لاقف «يظرقلا نماينب دوهي نم هيلإ جرو
 :كدهج عيمجب تدهج ول اهلحدت نأ ردقت ال ةدلب هذه كلملا اهيأ :نماينب لاقو

 ءاجو «ءشيرق نم لجو زع هللا هثعبي «ءايبنألا نم ين لزتم اهنأل لاق ؟ملو :لاقف
 جرخف «هب ترم ام لك قرحت ًاران اهيلع هللا ثعب هنأ نميلا نع هربخ ربخم ًاعبت

 :لوقي وهو «هريغو نماينب مهيف دوهي نم رفنب هعم جرخو ءاعيرس
 دلخم زاجحلابو زوجأ الأ 20 فلخ يذ ريغ انيمي ترذن نإ

 دوسم دوهيلا يف كرمعل ربح ١ ىلاع ةظيرق نم يناتأ تح

 ('دمحمب ةروجحم ةيرق نع 2 رجدزأ يك ةحيص ىلإ ىقلأ
 :هميظعتو هب هفاوطو تيبلا هتوسك

 ناك اذإ ىح ريسي جرح مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ,دمحأ انثدح

 كلتو «ةكردم نب ليذه نم سان هاتأ نيتليل ىلع ةكم نم «نادمج نم فدلاب

 ًادحربزو ًاتوقايو ًابهذ ءولمم تيب ىلع كلدن الأ كلملا اهيأ :اولاقف «مهزانم

 مدهل عمجم وهو عبت حارف «ةكمب تيب وه :اولاقف «ىلب :لاقف ؟هنم انيطعتو هبيصت

 هدسج تجشو «هيلحرو هيدي تعفقف ًاحير هيلع لجو زع هللا ثعبف «تيبلا

 :اولاقف ؟ئباصأ يذلا اذه ام مكحيو :لاقف «دوهي نم هعم ناك نم ىلإ لسرأف

 معن :لاق ؟ءيشب كسفن تثدحأ اولاقف ؟تثدحأ امو :لاقف ؟ًائيش تثدحأ

 ًابهذ ءولمم تيب ىلع ينولدف «هنم انحر يذلا لزمملا اذه لهأ نم رفن نءاح

 )١( «ةيادبلا» ف ريثك نبا هدروأو (١٠العا7 ه/؟) «خيراتلا» ف يربطلا هاور 5/

 ٠١(( .راعشألا ركذ نودب قاحسإ ع نبا نع
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 ءائيش هنم مهيطعأ نأ ىلع «هيف ام ةباصإو هبيرخت ىلإ وعدو ءًادجربزو ًاتوقايو

 نم هعم اوناك نيذلا رفنلا لاقف همدخل عمجم انأو ء«تحرف «كلذب مهل تيأرف

 امم جرحملا امف مكحيو «لاقف ؛ءكله هدارأ نمو «مارحلا هللا تيب كلذ :دوهي

 هوسكتو هلهأ هب عنصي امك هب فوطت نأ كسفن ثدحت :اولاق ؟هيف تلحد

 :هرعش ْف لاقو لجو زع هللا هقلطأف «كلذب هسفن ثدحف هل يدمتو

 دجربز هيفو توقايو رد هرتك اولاق ,تيبلا يلإ اوركذ
 بارخ نع عفدي برلاو هنود ىبر لاح ًارمأ تدرأف

 ىرأف «ةورملاو افصلا نيب ىعسو «تيبلاب فاطف «ةكم لخد ىح راس مث
 نأ يرأ مث ءهاسك نم لوأ ناكو ,«2”فصخلا هاسكف تيبلا وسكي نأ مانملا يف

 «كلذ نم نسحأ هوسكي نأ يرأ مث «يرفاعملا هاسكف كلذ نم نسحأ هوسكي

 امب رحني- يل ركذ اميف «مايأ ةتس ةكمم ماقأو «نميلا لئاصو «لئاصولا هاسكف

 ركذ اميف عبت ناكف :لاق «لسعلا مهيقسيو اهلهأ نم امب ناك نم معطيو «سانلل

 هوبرقي الو «هريهطتب مهرمأو ءمهرج نم هتالو هب ىصوأو هاسك نم لوأ يل
 يف عبت لاقو "' ”حاتفمو ًاباب هل لعجو -ضئاخملا وهو- انالثم الو ًامد الو «ةتيم

 :رعشلا

 ادورو نهوحن سانلا ىرت فلأ ةتس بعشلاب انرحنو
 ادوربو ًادضعم ءالم مرح يذلا تيبلا انوسكو

 ادذيلقإ هبابل انلعجو اتس رهشلا نم امي انمقأو

 ادووهش هيتفاحخل اوناكو ًاريخ نييمهر حلا هب انرمأو

 .ظالغ بايك :ليقو «لحنلا صوخ نم جسنت رصح :فصخملا 2(

 /؟١ «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا هدروأو /٠١37( «خيراتلا» ف يربطلا هاور (؟)

 .قاحسإ نبا نع 222١
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 ادوصفم امد الو ًاتيم الو انالثم نبرقي الأ انرمأو

 ادوقعم انءاول اعفر دق ليهس دصق مون انرسم مث

 ىلإ صوخشلا دارأ املف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ انثدح

 دليوخ ىلإ شيرق تعمتجاف (هعم هب ج رخيف ؛نكرلا رجح جرخي نأ دارأ «نميلا

 اذه بهذ نإ دليوح اي انيلع لحد ام :اولاقف «ءيصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نبا

 لاقف ؛هضرأ ىلإ هلمحي انرجح ذحأي نأ ديري عبت :اولاق ؟كاذ امو :لاق ءانرجحب

 نأ تدرأ :لاقف ؟نكرلا ىلإ عبت اي ديرت اذام :اولاقف :اعبت اوتأ نيح مهفويسب

 اوتأ ىح اوجرخ مث ءكلذ نم برقأ توملا :شيرق تلاقف ؛يموق ىلإ هب جرخأ
 كلذ يف دليوح لاقف «كاذ نم دارأ ام نيبو هنيب اولاحف «هدنع اوماقف «نكرلا

 :ارعش

 ينيلذعت ال يلذاع ًالهمو يمولت ال ورمع مأ ينيعد
 ئولتقي تح هللا تيبو مهنم فسخلا تذخأ ال ينيعد

 ينيمي همئاق لان بضعو يدنع فيسلا اذهو يرذع امف

 نوقهرأام قهار إو  ًاديحم اهنع دجأ مل نكلو
 :نميلاب ةيدوهيلا لصأ

 ىلإ اهجوتم جرح مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي انثدح «لاق دمحأ انثدح

 لاقي ناتنيدم نميلا لهأل ناكو ءاهمدق اذإ يح «هدونج نم هعم نم نميلا

 حئافصب اينبم برأم يف كلملا لرتم ناكو «رافظ ىرخألاو «برأم امهادحإل

 «برأم ف ىش «ئيش اذإ ناكو «ماخرلاب اينبم رافظ يف هلرتم ناكو ؛بهذلا

 نوملعتيو كولملا ءانبأ أشني امي برأم تناكو «رافظ ف فاص .ءفاص اذإو

 ؛قطنملا ملعتي برأم ىلإ هب اولسرأ :لاق غلب اذإ يريمحلا نبا ناكو «مالكلا

 باتكلا نم باتكب اهالعأ يف بوتكم مارحلا دلبلا نم ناوطصا رافظ يف ناكو

 نمل «رايخألا سرافل ءرافظ كلملا نمل «رايخألا ريمحل «رافظ ؛كلملا نمل :لوألا
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 اولعجو (ةاروتلا دوهي ترشن (عبت اهمدق املف (راجتلا شيرقل «رافظ كلملا

 .2© لجو رع هللا اهأفطأ يح رانلا ىلع لجو زع هللا نوعدي

 :مائر ىمسملا تيبلا مده

 نيب اولعجو «ءبهذ نم اتيب هل اونب دق ؛هنودبعي ناطيش نميلا لهأل ناكو

 ءمدلا كلذ نم بيصيف ءجرخيف ءاهيف هل نوحبذي اوناكف ءاضايح هيدي

 نإ :عبتل اولاق رانلا دوهي تأفطأ املف (هنودبعي اوناكف ,هنولأسيو ؛مهملكيو

 تيأر دقف ءاننيد ىلع انتعبات كنأ ولف «كنيد نم ريح هيلع نحن يذلا اذه اننيد

 :عبت لاقف ,مكب لزن يذلا دنع كموق نعالو ءائيش كنع نغي مل اذه كهلإ نأ
 نإ تيأرفأ :اولاق ؟بيحاعألا نم نورت ام هنم ىرن نحنو هب عنصن فيكف

 «تيبلا كلذ باب ىلإ اوءاجف «معن :لاق ؟اننيد ىلع انعبتت كنع هانجرخأ

 كلذ عمس املف ءلجو زع هللا ءامسأ نوركذي اولعج مث مهتاروتب هيلع اوسلجف

 عبت رمأو «نورظني مهو «رحبلا يف عقو يح اراهج جرحو تبني مل «ناطيشلا
 اعبت نأ سانلا ضعب معزيو «ريمح كولم ضعب دوّمو ؛مدهف «هيف ناك يذلا هتيبب

 .دومت ناك دق

 ةمركع انثدح :لاق يىدملا ىحي نب ايركز نع سنوي ان «لاق دمحأ انئدح

 .؟9املسم ناك هنإف (عبت رمأ مكيلع نهبشي ال :لوقي سابع نبا تعمس :لاق

 قف 4و وجوج

 عبت لدقم

 امل :لاق قاحسإ نبا نع ريكب نب سنوي ان :رابحلا دبع نب دمحأ انثدح

 ءانوزغ ليطي نأ ىضري ناك ام :اولاقو «ريمح كولم تبضغ «لعف ام عبت لعف

 .هقباس يف مدقت )١(
 )١١7/9(. ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا )١(

 .(85/1) ماشه نبال ةريسلاو )١8/75( يربطلا خيرات :رظنا (©)
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 الإ مهلك كلذ ىلع كولملا يأر عمتحاف ءهدعب نم هاحأ اوفلختسيو «هولتقي نأ

 :مهل لاقف هولتقيل هوذحأف «هب اوراثف ءكلذ ىلع مهئلاع نأ ىبأ هنإف نادمغ اذ

 لازي نل هنإف ءًامئاق ينونفداف ينومتلتق اذإف انأ امأ :لاق ءمعن :اولاق ؟يلتاق مكارتأ

 اتيمو ًايح انكلمي ال هللاو :اولاق «هولتق املف ءامئاق تمد ام مئاق كلم مكل

 :هرمأ نم ناك يذلا يف «ءنادمغ وذ كلذ يف لاقف «هسأر ىلع هوسكنف

 :اعبتا يثري نيعر وذ
 نيعر يذل هلإلا ةرذعمف تناخو تردغ ريمح كتذإ

 نيع ريرق تيبي نم ديعس ١ مونب ًارهس يرتشي نم الأ
 :ًاعبت هاخأ يثري ورمع

 :ريمح هوجو لتق نيح هايإ مهفالختساو هيأ لتق دعب لالك دبع كلذ يف لاقو

 يميرك اولتق دق نيعلا ريرق 202 ىسمأ ناك نمم سفنلا تيفش
 ميغر لتق نم تئج دقامب يبلق باصأ تلعف نأ املف

 ميثللاب بئارضلا يذل سيلو 2 ميرك خأ لتقب يل اورافأ
 ميعن يف عجري سيل شيعب حانج يف يلق نأك تدهعف

 ميمح يذب سيل تاياغلا ىلإ ىمني نونجملك بلقلا داعو

 ميلتسملك مهلك اوراصو ًامارك هب تلتق نأ املف

 مولك يذب سيل بلقلا نأك ١ ينم ناك دق يذلا يلإ تعجر

 ميرسك عاد نم دلخلا ءازج نيعر اذ ةيربلا بر يزج
 ميدقلا عم فيرطلا هيطعأو يبرو هظفحأ فوس ئنإف

 :هاخأ يثري ًاضيأ بالك دبع لاقو
 حيصنلا شغ يف تمّهادقو اعيمج اوشغ ذإ موقلا تعطأ

 حودن وذ يلوقو هل تلقل انيعر يبأر يف تعواط ولو
 حيسأ دبع يننأك تدعو امالك يل هلوقب عفرأ ملف
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 حوضفلا قح نم حاورألا ىلع هنم لوقلا تلبق نأ املف

 حيرم مه يف سفنلا كاذل تماقأ مهتيقل نأ املف

 :عبت قرفتو ورمع كاله
 «ليللاب مونلا هيتأي ال ناك هنأ اومعزف «لالك دبع هل لاقي هل احأ اوفلختسا مث

 مئان ريغ كنإ :اولاقف ؟نأش نورت ام ,مكحيو «لاقف ءدوهي نم مث ناك نم ىلإ لسرأف
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 .'' مههوحجوو ريمح سوؤر لتقف ؛مهعبتف ؛كيخأ لتق ىلع كألام نم عيمج لتقت نيح

 :ةشبحلا كلم ءادتبا

 نميلا يف لثم وهف ءرصيق ىأ يح :(”سود هل لاقي عبتل نبا جرح مث

 هيلع لخد «رصيق ىلإ ىهتنا املف «هلحر قلعك الو سودكال» :دعب برضي

 ثعبتل تكجف «هولتقف يخأ ىلع اودع يموق نإو «برعلا كلم نبا نإ :هل لاقف

 ال :اولاق ؟اذه نأش يف نورت ام :لاَعف هتقراطب رصيق اعدف ءمهسوؤرو مهفارشأ

 نوكيل مهيلع اذه نمتأن ال انأل كلذو «برعلا دالب ىلإ ادحأ هعم ثعبت نأ ىرن

 بتكا :اولاق ؟ًاثيغتسم ينءاج دقو هب عنصأ فيكف رصيق لاقف مكلهيل ءاج امنإ

 .مورلا كلمل نيدي ةشبحلا كلمو «ةشبحلا كلم يشاجنلا يلإ هل

 :اسود رصني يشاجنلا

 باتكب سود جرخف «هدالب ىلإ ًالاجر هعم ثعبي نأ هرمأو «هيلإ هل بتكف
 ًافلأ نيتس هعم ثعبو هل دجسو رخن هأرق املف «يشاجنلا هب نأ يح رصيق

 .'نميلا لحاس ىلإ يسرأ يح «رحبلا يف جرخف «"” ةبزور مهيلع لمعتساو

 )85/١(. ماشه نباو )١18/7( يربطلا خيرات :رظنا )١(
 .عبت نبا سيل وهو )١(

 .طايرأ :همسا (")

 )١١84111/75(. يربطلا خيرات :رظنا ()
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 لهأ ناسرف ذئموي ريمحو «ريمح مهيلع تجرخف ؛هموقو وه مهيلع جرخف

 «سيدارك مهوسدركي اولعجف «ليخلا ىلع ًاديدش ًالاتق نميلا لهأ لتاقف- نميلا

 ةيزور كلذ ىأر املف «رخآ هعبت سودرك مهنم ىضم املكف ؛مهيلع نولمحي مث

 نأ لبق كنلتقألف كب نأدبأف ءكموق ئنرزجتل الإ انهه يب تئج ام :سودل لاق
 رشأف معن :لاق ءئيم لبقتف كيلع ريشأ نكلو «كلملا اهيأ لعفت ال :لاق «لتقأ

 كنأ ولف ليخلا ىلع الإ نولتاقي ال موق ريم< نإ ؛كلملا اهيأ :سود هل لاق يلع
 ريمح تلعجف «كلذ اولعفف ؛مهقردو مهسرت مهيديأ نيب اوقلأف كباحصأ ترمأ

 «نورخآلا لتقيف اهئاسرف حرطتف «قردلاو ةسرتلا ىلع ليخلا قلزتف مهيلع لمحت
 ؛ءاعنص اولخد ىح اوراس مهإو نورخآلا مهرثكو ءاوقد ىح كلذك اولازي ملف

 نب ةهربأ هل لاقي لحجر ةبزور باحصأ يف ناكو «نميلا اوكلمو اهوكلمف

 اذهبي ىلوأ انأ :ةبزورل ةهربأ لاق «نميلا اوكلم املف ,موسكي وبأ وهو .مرشألا

 ؛كنثعب كلملا ناك نإو :لاق ؟ئيثعب كلملاو ,فيكو :رخآلا لاقف «كنم رمألا

 اوجرخف .هموق نم سان ةهربأ عبتاو «رخآلا هتافف ءكنم رمألا اذمكي ىلوأانأف

 «ةشبحلا ئفن نألو كل ام :ةبزورل ةهربأ لاق ءاولتتقيل اوفقاوت املف «لاتقلل

 :رخآلا لاقف «كلملا ناك هبحاص لتق انيأف «جرخا «دالبلا هذه نم انكلم بهذيف

 ةهربأ لاف ءًاريصق ًارداح ًالجر ةهربأ ناكو ءاميسج ًالحر ةبزور ناكو «معن

 اوديزي نل هباحصأ نإف «هلتقاف هفلخ نم هتئاف ؛هزرابأل هيلإ تجرح اذإ :هل مالغل

 ىلع ةيزور لس اجرخ املف «يكلم نم ئتلأس ام يدنع كلو ءاورفي نأ ىلع

 هفلخ نم ةهربأ مالغ هبرضو «فيسلاب هسأر طسو ةبرض هبرضف ؛هفيس ةهربأ
 ىلع اوحلطصا مهنإ مث ؛هباحصأ اذه لمتحاو «هباحصأ هلمتحاف «نيتنثاب هعطقف

 هيلإ بتكف ؛يشاجنلا كلذ غلبو «هلثم مهبحاص دعب مهيف نكي ملو ,ةهربأ

 :لاقو هيلإ هب ثعبف «هضرأ بارت نم ابارت ذحأو ءهسأر ةهربأ قلحف .هددهتي

 ةبزورو انأ تنك امنإو ءكيمدق تحت وهف ءيضرأ بارتو يسأر اذه «كلملا اهيأ
 هيلإ بتكف تلعف ام تلعف كلذلف «هنم كلملا رمأ ىلع ىوقأ ينأ تيأرف «كيدبع



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .هكلم ىلع هرقأو ءىضرلاب يشاحنلا

 اهيلع لعجو نميلاب ةبعك نب ء,موسكي وبأ وهو «مرشألا نب ةهربأ نإ مث
 .2” مارحلا تيبلا كلذب يهاضي ءاهيلإ جحلاب هتكلمم لهأ رمأو ءبهذ نم ًابابق

 ليفلا ثداح

 :ةهربأ ماقتناو ةسينكلا يف ينانكلا ثادحإ

 الجر نإو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان لاق «رابجلا دبع نب دمحأ انثدح

١١ 

 ؛نميلا ضرأ مدق ىح جرخ ,”سمحلا نم وهو «ةنانك نب ناكلم نيب نم

 ةرذعلا كلت دجوف «ةهربأ اهلخدف ءاهيف يرخف دعق مث ءاهيلإ رظنف ءاهلخدف
 كلذ لهأ نم لحر اذه :هباحصأ هل لاقف ؟اذمب ىلع أرتحا نم :لاقف ءاهيف

 تيبلا كلذ نمدهأل يينارصنو ءاذمك أرتحا يلعف :لاق «برعلا هجحي يذلا تيبلا

 نمو «جورخلاب هموق يف نذأو «ليفلاب اعدف ءادبأ جاح هجحي ال يح هنبرخألو

 «معشخو «نويرعشألاو كع نم هعبت نم رثكأ ناكو ؛نميلا لهأ نسم هعبتا

 :نورحتري مهو اوحرخف
 ليفلاو نويرعشألاو كع هلكأي لوكاأم دلبل دلبلاذإ

 :ةهربأو ليفن نيب ثدح ام

 وعديل ؛ميلس نب نم ًالجر ثعب هقرط ضعبب ناك اذإ يح ءريسي جرخف
 «ةنانك نب نم « «سمحلا نم لجر اضيأ هاقلتف «هانب يذلا هتيب جح ىلإ سانلا

 اذإ ح «قالطنالاو ريسلا ثحأو ءادرحو ًاقنح -هغلب ال- كلذب دادزاف «هلتقف

 امنإ ؛كلملا اهيأ :اولاقف فيقث هيلإ تحرخ «فئاطلا نم جو يداو ىلع فرشأ

 يلاب تسيلو -مهمنص تاللا نونعي- ديرت ٍيلاب هذه انتبر سيلو ؛كديبع نحن

 ينوغباف :لاق «برعلا هيلإ ءيحت يذلا «شيرق تيب كلذ امنإو «برعلا اهيلإ جحت

 مهيدهي مهي جرخف «ليفن هل لاقي «ليذه نم ًالجر هعم اوثعبف «هيلع لدي اليلد

 )١( يربطلا خيرات :رظنا )١١5/7(.
  )1.ةدابعلا يق نوولشتمل يعي



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا 0107

 اوثعبف «لايمأ ةتس ىلع ةكم نم سمغملا اولزن ,©"سمغملاب اوناك اذإ يح

 انل ةقاط ال :اولاقو «لابحلا سوءر يف ديدابع ةكم تحجرحخف «ةكم ىلإ متامدقم

 ىلع ماقأ .مشاه نب بلطملا دبع الإ دحأ ةكمم قبي ملف «موقلا ءالؤه لاتقب

 دبع لعجف «تيبلا ةباجح ىلع ماقأ «رادلا دبع نب نامثع نب ةبيش ريغو ؛هتياقس

 :لوقي مث «بابلا تداضعب ذحأي بلطملا
 كلالح عنماف هلح عن مب ءرملا نإ مهللا

 كلاحم ًاردغ مهلاحيو مهبيلصب اوبلغي ال

 كل هدبام رمأف ًادغ مارجلا دلبلا اولخدي نإ

 ةهربأ تامدقم نإ مث ءانب هلعفت نكت مل «كل ادب ام ديش يأ :لوقي

 هغلب املف ءمشاه نب بلطملا دبعل ريعب يئام اهيف تباصأف «شيرقل ًامعن تباصأ

 .موقلا ىلإ ىهتنا يح جرح كلذ

 :ةكم ىلإ ةهربأ لوسر
 بلطملا دبعب هل تناكو «نييرعشألا نم الجر ةهربأ بحاح ناكو

 ؟كتحاح ام :يرعشألا هل لاق «بلطملا دبع هيلإ ىهتنا املف «كلذ لبق ةفرعم

 .هبحاح هيلع لحدف «كلملا ىلع يل نذأتست نأ جاح :لاقف

 لهسلا يف اهسينأ معطي يذلا شيرق ديس كءاح «كلملا اهيأ :هل لاقف

 نذأف اليمج ًاميسج ًالجر بلطملا دبع ناكو «هل نذئا :لاقف «لبجلا ف اهشوحوو

 هسلجي نأ هركو «هتحت هسلجي نأ همظعأ ء,موسكي وبأ هآر نأ املف «هيلع لخدف هل

 ءهعم بلطملا دبع سلجأو ءضرألا ىلع سلجف ؛هريرس نم لزتف ؛هريرس ىلع هعم
 وبأ لاقف «يل «كتمدقم اهتباصأ «ريعب اتئام ىحاح :لاقف ؟كتحاح ام :لاق مث

 اهيأ لو :هل لاقف ءكيف تدهرف تملكت مث ؛ئتبجعأف كنتيأر دقل هللاو :موسكي

 ؛سانلا يف مكلضفو «برعلا نم مكتعنم وه تيب يلإ تكج ينأل :لاق ؟كلملا

 ًاضيأ وهو «سبايلا تحت فيرخلا لصف يف تبني يذلا رضحخألا تابنلا وه :سمغملا )١(

 )514/1١(. فنألا ضورلا رظنا «باضملاب روتسملا ناكملا



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 «ريعب اتئام كل تبيصأو «هرسكأل هتتجف «نودبعت يذلا مكنيدو ؛مهيلع مكفرشو

 دبع هل لاقف !مكتيب يف ىلإ بلطت ملو «كلبإ يف ئتملكف ءكتحاح نع كتلأسف
 يف هنم انأ تسل «هعنم وه بر تيبلا اذهو «يلام يف كملكأ امنِإ ءكلملا اهيأ :بلطملا

 .بلطملا دبع عجرو «هيلع بلطملا دبع ليإ درب رمأو ؛موسكي ابأ كلذ عارف ؛ءيش
 :"'هدونجو هليفلو هل هللا باقعو ةبعكلا مجاهي ةهربأ

 مهملكت امنأك اهموحن «ةحلاك ةليل تسمأف «كلت مهتليل يف اوسمأو

 لحد ىح مهليلد جرخو «باذعلاب مهسفنأ تسحأو ؛مهنم اميارتقال ءامالك

 اوئربو ؛مهفويسو ءمهحامر اورسكف «معثخو نويرعشألا ماقو ؛مهكرتو «مرحلا

 اوحجلدأ مث «ةليل ثبحأب كلذك اوتابف «تيبلا مده ىلع اونيعي نأ ىلاعت هللا ىلإ

 «ضيرف «ةكم ىلإ هوهجوف «ةكم اوحبصي نأ نوديري مهليف اوثعبف رحسب

 ىلع اولبقأ مهنإ مث «نوحبصي اوداك ىح كلذك اولازي ملف ؛غرمتف هوبرضف
 «هينذأ كرحيو «هل نومسقي اولعجف ,ةكم ىلإ كهجون الأ هللا كل :اولاقف «ليفلا

 ءاعجار نميلا ىلإ هوهجوف «ثعبنا ءمسقلا نم اورثكأ اذإ يح «مهيلع ذخأي
 ضبر «لوألا هناكم ىلإ هودر اذإ يح ءًاقلطنم هوأر نيح هوفطعف «لورهي هحوتف

 اذإ ىح «مهيلع ذحأي هينذأ كرحي لعجو «هل اومسقأ «كلذ اوأر املف ءغرمتو

 عحرف «هودر كلذ اوأر املف ءلورهي هجوتف «نميلا ىلإ هوهجوف «ثعبنا ءاورثكأ

 «كلذك اولازي ملف ءغرمتف ؛هوبرضف ضبر «لوألا هناكم يف ناك اذإ يح مهعم

 تعلطو ءاهعم ريطلا مهيلع تعلط «سمشلا عولط عم ناك يح .هوجلاعف

 يف رئاط لكو مهيمرت تلعجف "دوس ميماحيلا لاثمأ رحبلا نم ريط مهيلع

 الف «ىرخأ تعلطو ءتضم كلتب تمر اذإف ءنارجح هيلجر يفو رجح هراقنم

 .هبقنو هاهوأ الإ مظع الو «هتقرخ الإ نطب ىلع كلت مهتراجح نم ةرجح عقت

 ةيادبلاو ١517/7١ 5/8 ١( يربطلا خيراتو )١١5/١( يقهيبلل «ةوبتلا لئالد» :رظنا )١(

 .(56057/5) ريثك نبال ريسفتلاو )١١١1١59/1( ةياهنلاو
 .رويطلا نم ناعون امهو ناسلبلاو فيطاطنلا لثم هنأ اضيأ ريطلا اذه فصو نمو (؟)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا ١

 مدق املك لعحف «ةراجحلا ضعب هتباصأ دق ءاعجار موسكي وبأ راثو
 ءيش هنم قبي ملو ؛نميلا ىلإ ىهتنا اذإ تح «(وضع) برأ اهيف هنم عطقنا ًاضرأ

 نم بصي ملو «كلهف «هنطب قشناو ءهردص عدصنا اهمدق املف مدابأ الإ

 اي ءليفن اي ,ءنولوقي اولعجف ءهنع نولأسي «كلذ مهليلد ىلإ اوعزف املو
 :ليفن لوقي كلذ يفف «مرحلا ليفن لحد دقو «ليفن

 انيع حابصإلا عم مكانمعن انيدراي كلامج يدر الأ

 انيأر ام بصحملا بنج يلإ هيرت نلو .تيأر ول كنإف

 انيع تاف ام ىلع يسأت ملو هنم تعزفو هتيشخل اذإ

 انيلع يمرت ةراجح فذقو ًاريط تيأر امل هللا تيشخ
 انيد ناشبحلل ىلع نأك ليفن نع لئاسي مهلكو

 :مورخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا لاقو

 سلغملاو موسكي ابأ تكلهأ سمغملاب ليفلا تسبح تسنأ

 سعدم ريغ تنأو مهسعدت سدركم ريغ تنأو مهتسدرك

 :ةشبحلا ىلع وعديو رجتري وهو ,بلطملا دبع لاقو
 اكامح مهنم هعنماف براي اكاوس مه وجرأ ال براي

 اكاوق اورهقي نل مهفإ اكاداع نم تيبلا ودع نإ

 :اوفرصنا نيح بلطملا دبع لاقو
 اراد مهل قلخت ملف ماثللا نم تيمح يتلا ضرألا تعنم

 ارادغ بحلا يف نكن مل ةرسأ وذ لجر يننإ مهنم ةكم تعنم

 اراطخأ رومعملا مدهي نأ نود نم نإ ناشبحلا بحاص اي تلق ذإ

 ارابص توملل السبتسم ترسو اردتقم ليفلاب هشيج يف راسف

 اراع الو انيش مهيح ثرومب مهتيم سيل شيرق نم ةيفف يف



 ١ قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نب دمحم نع «نوع نب هللا دبع نع ءريكب نب سنوي ان «دمحأ انئدح

 "74 © ٌليِباَبأ اًريَط ّمْيَلَع َلَسَرَأَو » هلوق يف سابع نب هللا دبع نع ؛نيريس

 ."”بالكلا فكأك فكأو «ريطلا ميطارخك ميطارح اهل ريط :لاق

 نب رباح نع «عيبرلا نب سيق نع ءاًعيمح سنويو «يبأ ان :لاق دمحأ انثدح

 "74 َليباَأ اًريَط ٌمِيَلَع َلَسَرَأَو ط :ريمُع نب ديبع نع «طابسأ نب نمحرلا دبع
 نِم َقَراَجِحي مهيِمَرَت » :دنهلا لاجر اهفأك رحبلا لبق نم تلبقأ ًاريط :لاق

 امو «لزحلا لبإلا لثم اهمظعأو «لاحرلا سوعر لثم اهرغصأ .(24 ليتيي
5-2 

 ع

 تدارأ ام «ةعباتتملا ليبابألا : يأ هيف دازو «تلتق تباصأ امو «تباصأ تمر

 .تلتق تباصأ ام «تباصأ

 يبأ نب هللا دبع ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «لاق دمحأ انثدح

 نامعطتسي «نيدعقم نييمعأ هسئاسو «ليفلا دئاق تيأر دقل :تلاق هيي يبنلا

 ؛ةبصحلا :برعلا ضرأ ف يؤر ام لوأ هنأ تثدح :لاق سنخألا نب ةريغملا

 . اا: 5 مف 3 0 ع

 .ليفلا ماع «كلذ هابشأو لمرحلاو رشعلا نم رجشلا رئارمو «يردحجلاو

 :بهو تدب ةنمآ ةديسلا ةافو

 هللا لوسرب كدي هللا لوسر مأ ءبهو تنب ةنمآ تمدق :لاق مزح نب ركب يبأ

 )١(. ةيآ :ليفلا ةروس )١(
 5/1١ ٠١( :ةريسلا) تاعامجلا :ليبابألا :ماشه نبا لاق (؟)

 .(7) ةيآ :ليفلا ةروس 7١(

 .(4) ةيآ :ليفلا ةروس (4)



 قاحساإ نبال ةيوبنلا ةريسلا ١15

 تناك اذإ ىح ءهب تعجر مث «ةنيدملاب راجنلا نب يدع نب نم هلاوخأ ىلع ُدل
 .©0نينس تس نبا هلي هللا لوسرو ءامب تكله ءاوبألاب
 :لك دمحم بلطملا دبع ةلافك

 هدج عم هلو هللا لوسر ناكو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ انثدح
 ناك :لاق هلهأ ضعب نع «دبعم نب هللا دبع نب سابعلا نيثدحف «بلطملا دبع
 هيلع سلجي ال ناكف «ةبعكلا لظ يف شارف ِكلي هللا لوسر دج بلطملا دبعل عضوي

 بهذيف «هيلع سلجي ىح أي كك هللا لوسر ناكو هل ًالالحإ هينب نم دحأ
 .هرهظ ىلع حسميف «يئبا اوعد :بلطملا دبع هدح لوقيف «هنورحؤي همامعأ

 «نينس ينام نبا هل هللا لوسرو ءبلطملا دبع قوتف ءانأش اذه ئبل نإ :لوقيو
 ."”نينس ينامثب ليفلا دعب

 نب ركب يبأ نب هللا دبع ان :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ انثدح

 ,سانلا هب عفتني ام ضعبل امبرخ نم ةبرحخ رفحي ءاعنصب لحجر بهذ :لاق مزح
 اورخأ اذإ ؛ةعوضوم هسأرب ةجش ىلع هدي ًادعاق «رماثلا نب هللا دبع نع فشكف

 هشقن «متاخ هدي يف ءاهيلع اهعضوف اهدر اهولسرأ اذإو ءأمد تعبن ءاهنع هدي
 ناك ام هيلع اوددرا :نأ بتكف «باطخلا نب رمع ىلإ كلذ ف بتكف «هللا يبر)
 .-هورقأو «هيلع

 هيلع ىسيع نيد ىلع ناكو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ انثدح

 .مالسلا
 وبأ ان :لاق رانيد نب دلاح ةدلخ يبأ نع ريكب نب سنوي ان «دمحأ انثدح

 ؛تيم لحر هيلع اريرس نازمرحلا لام تيب يف اندحو «ءرتست انحتف امل :لاق ةيلاعلا

 نبا تاقبط :رظناو قاحسإ نبا نع (0/9٠514؟) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هركذ )١(
 )١188/1١(. يقهيبلل ةوبنلا لئالدو )917/١( دعس

 /؟) ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا :رظناو (١١؟5/١27) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هاور (؟)
 .(4029 4/١١ دعس نبا تاقبطو *4"١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هل اعدف «باطخلا نب رمع ىلإ هانلمحف فحصملا انذخأف ؛هل فحصم هسأر دنع

 نآرقلا أرقأ املثم هتأرق «هأرق برعلا نم لجر لوأ انأف «ةيبرعلاب هحخسنف «"'”بعك

 نوحلو ؛مكر ومأو مكتر يس :لاقف ؟هيف ناك ام :ةيلاعلا يبأل تلقف «ءاذه

 راهنلاب انرفح :لاق ؟لحرلاب متعنص امف :تلق ءدعب نئاك وه امو ءمكمالك

 ىلع هيمعنل ءاهلك روبقلا انيوسو «هانفد ليللا ناك املف «ةقرفتم ًاربق رشع ةثالث

 تسبح اذإ ءامسلا تناك :لاق ؟هنم نوحري امو :تلق «هنوشبني ال «سانلا

 حر :لاق ؟لجارلا نونظت متنك نم :تلق «نورطميف هريرسب اوززب «مهيلع

 ام :تلق «ةنس ةئامثالث ذنم :لاق ؟تام هومئدجو مك ذنم تلقف «لايناد هل لاقي

 اهيلبت ال ءايبنألا موحل نإ ءهافق نم تاريعش الإ ءال :لاق ؟ءيشب ريغت ناك

 .عابسلا اهلكأت الو «ضرألا

 :هئاثرو بلطملا دبع ةافو

 دبع ترضح امل :لاق قاحسإ نبا نع ريكب نب سنوي ان «دمحأ انئثدح

 :نهو ةوسن تس نكو «نلقت فيك عمسأ ح نيكبا :هتانبل لاق «ةافولا بلطملا

 :ةميمأ تلاقف ىورأو «ةيفصو ؛ةكتاعو «ةربو ميكح مأو «ةميمأ

 دمحلا نع يماحما جيجحلا يقاسو دقعلا وذ ريشعلا يعار كله الأ

 دعرلاب لخبت تيبلا ءامس ام اذإ هتيبل بيرغلا راجلا فلؤي نمو

 :ةكتاع تلاقو

 ماينلا مون دعب امكعمدب الخبت الو ادوج ينيعأ

 (مادتلاب امك ءاكب ابوشو ١ ابكساو ازف وحساو ينيعأ

 مامذلا يفو يعاسملا ميرك ت ابئانلا يف رمغلا لفحجلا ىلع

 ردصلا برض :مادتلاو ءازفوحساو -لدب- اطرختساو )5١١/١( :ماشه نبا دنع )١(

 .كلذك رمغلاو ءاطعلا ريثكلا :لفحملا ()



١04 

 دانزلا يراو دمحلا ةبيش ىلع

 :ةيفص تلاقو

 ليلب ةحئن توصل تقرأ

 يعومد مكلاذ دنع تضافف

 يللاعملا يذ ةبيش ضايفلا ىلع

 يمظيش عورأ عابلا ليوط

 مارك رفن نم ملحلا ميظع
 تناكو همأ مأ نافع نب نامثع ةدحج ءاضيبلاو (ميكح مأ ءاضيبلا تلاقو

 ماقملا تبث دعب قدصم يذو

 (”ديعصلا ةعراقب لجر ىلع
 «”9ديرفلا ردحنمك يدخ ىلع

 ")دوج لك ثراو ريخلا كيبأ
 (©ديجح هتريشع يف عاطم

 ”ةووسسأ ةثوالم ةمراضخ

 :ىورأو ارماع هل تدلوف سمه دبع نب بيبح نب ةعيبر نب زيرك دنع ءاضيبلا

 يلهتساو يدوج نيعاي الأ
 ينيفعسأ كحيو نيعايالأ

 اياطملا بكر نم ريخ يكبف
 يلاعملا اذ ةبيش عابلا ليروط

 ايزربه ةبارقلل ًالوصو
 نزحب ىمست الو هيكبف

 (”تامركملاو ىدنلا اذ يكبو

 تاالطاه عومد نم عسملب

 (97تارفلا رايت ريفخلا كابأ

 تابهلا دومحم ميخلا ميرك

 «7تالحمملا نينسلا يف اثايغو

 (”تايكابلا نيكب ام يكبو

 .مادقألا هتنطوو اهنم رهظ ام :هتعراقو ضرألا هجو :ديعصلا )١(
 .نامجلاو ؤلؤللاب موظنملا طيخلا :ديرفلا (؟)

 .نايتفلا نم ليوطلا :يمظيشلاو «هلامجم كعوري يذلا :عورألا (5)
 .ديدشلا يوقلا وهو ثاولم عمج :ةثوالملاو داوجألا :ةمراضنلا (5)

 .ءاكبلا يرهظأ :يلهتسا (1)
 .ًاضيأ نيعب ره وهو بذعلا ِماملا :تارفلاو املا مظعم :رايتلا 6©©)

 .هرومأ ف قذاحلا :يزربهلا (8)

 .اهتفذحو ةزمهلا ةكرح تلقنف يمست الو تدارأ :يمست الو (9)

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :ةرب تلاقو

 (””رصتعملاو ميخلا بيط ىلع ررد عمدب ًادوج ينيعأ

 ("”رطخلا ميظع ايحملا ليمج د انزلا ىراو دجلا دجام ىلع

 رختفملاو زعلاو دجملا يذو ت امركملا يذ دمحلا ةبيش ىلع

 رخفلا مج مراكملا ريشفك ت ابئانلا يف ملحلاو لضفلا يذو

 رسممقلا ءوضك حولي نيبم هموق ىلع دجم لضف هل

 (”ردقلا بيرو يلايللا فرصب هؤست ملف ايانملا هتتأ

 :ىورأ تلاقو

 (”ءايحلا هتيجس حمس ىلع ءاكبلا ال قحو ينيع تكب

 (”ءالعلا هتين دجلا ميرك يحطبأ ةقيلخلا لهس ىلع

 ("ءافك هل سيل ريخلا كيبأ يلاعملا يذ ةبيش ضايغلا ىلع

 ءايض هترغ نأك رغأ يمظيش سلمأ عابلا ليوط

 ءاضقلا سبتلا اذإ اهلصافو رهف عيبرو كلام لقعمو

 لوسرو «بلطملا دبع تامو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ انثدح

 .هاكب هلبق ناك دحأ كبي ملف «نينس ينامث نبا هل هللا

 :بلطملا دبع دعب ةياقسلاو مزمز ةيالو

 «بلطملا دبع نب سابعلا هدعب بلطملا دبع ْئب نم ةياقسلاو مزمز ىلوو

 .لصألا :ةرصتعملاو «نسحلا قلخلا «ميخلاو «لئاس يأ :ررد عمدب ادوج نيع )١(

 .ردقلا :رطخلاو ,هلواحي اميف دوعسم يأ :دانزلا يراو )١(

 )55/1١( دعس نبا تاقبطو )١95/1١( فنألا ضورلا :رظناو هطخت مل يأ :هؤست ملف (5)

 )55/١(. فارشألا باسنأو

 .ةعيبطلا :ةيجسلا (5)

 .ةكمب عضوم وهو «لهس :يحطبأ (5)

 .لثم يأ :ءافك (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 اهرقأف «هديب يهو مالسإلا ماق نيح هيلإ لزت ملف ءانس هتوحخإ ثدحأ ذئموي وهو
 .©”هويلا اذه ىلإ اهايإ سابعلا ةيالوب سابعلا لآ ىلإ يهف «ىضم ام ىلع يلي هللا لوسر

 «بلطملا دبع كله املو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ انثدح
 نب ةيمأ نب برحل فانم دبع نب هموق ٍث نسلاو فرشلاو هدعب ةسائرلا تناك

 بصنو «هموق فرشو «ةريشعلا طاحو «سانلا معطأف «فانم دبع نب سمه دبع
 .() هءاج نم اهيف معطي «فيضلل ةكم.ةبق

 :كِلَ دمحم ةياعرب بلاط ابأ يصوي بلطملا دبع

 ل هللا لوسرب بلاط ابأ يصوي -نومعزي اميف- بلطملا دبع ناكو
 اميف -نومعزي اميف- بلطملا دبع لاقف «مأل بلاط ابأو هللا دبع نأ كلذو
 :فانم دبع بلاط يبأ مساو «هب هيصوي

 درف هيبأ دعب دحوم يدعب فانم دبع اي كيصوأ

 دجولا يف هل مألاك تكف دهملا عيجض وهو هقراف
 دعولا دادم تفخ اذإ ىتح دبكلاو اهئاشحأ نم هيندت

 دحللا يف هتبيغ يذلا نباب دفولل انلهأ يجرأ تيصوأ

 درم وذ لوقلاو يل لاقف دمعلاب ال مث ينم هركلاب

 دولا يف يدلو ىئيدأك الإ دعم يف تشع ام يخأ نبا ام

 دشرلل يجتري دق دمحأ لب دشرلا باب كلذ ىرأ يدنع

 دهعلا لهأ مالع تملع دق 2 هدو رومألا يفرمأ لكو
 دشألا ندبلا يذ ىلع ولعي دجن لهأ ديس ينبا نإ

 :ًاضيأ بلطملا دبع لاقو
 براجت وذ وهو فانم دبع بلاطب هتينك نم تيصوأ

 )١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا :رظنا )١/575(.

 ) )5ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا 5/59 714(.



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 بئابحلا ةوسنلاو خأ نباب ريغ باغ دق يذلا نباب

 بتاعملا هب شك يل لاقف براقألا برقأ بيبحلا نباب

 بجاو يلع قحلا تباثب بتاعملاب تنك نإ ينصوت ال

 بلاو لبقم هيلإ يبلق بئاوذلاو فرعلا وذ دمحم

 بهارلا لوق هللا قحي نأب بغارلا ريغ سيآلاب تسلف

١١١ 

 بئاجعلا بجعأ تعمس ئإ بلاغ لآ لضفي نأو هيف

 بئابجلاك داتقي يذلا اذه بتاكو ملاع ربح لك نم

 بواثملا ىلإ باث نمو ًاضيأ بشاخألاو حطبألاب لح نم

 بناجم وأ مرحلل نكاس نم
 هللا دمحب مت انه ىلإ

 ياثلا ءزجلا هولتي- قاحسإ نبال يزاغملا باتك نم لوألا ءزجلا رخآ
 .هللا ءاش نإ

 هلآ ىلعو .هقلخ ريخ دمحم ىلع هتاولصو هدم قح هلل دمحلاو

 .ليكولا معنو هللا انبسحو ءاريثك اًميلست ملسو هبحصو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا شه

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هلل دمحلاو
 :بهارلا اريحب ةصق

 انأو هيلع ةءارق زازبلا روقّتلا نب دمحم نب دمحأ نيسحلا وبأ خيشلا انربخأ
 يبأ ىلع ءىرق :لاق صلخملا نمحرلا دبع نب دمحم رهاط وبأ انربخأ :لاق عمسأ

 :لاق عمسأ انأو دمحأ نب ناوضر نيسحلا

 ريكب نب سنوي انثدح :لاق يدراطٌعلا رابحلا دبع نب دمحأ رمع وبأ انثدح

 لَو هللا لوسر رمأ فاضأ يذلا وه بلاط وبأ ناكو :لاق قاحسإ نب دمحم نع
 .هعمو هيلإ ناكف .هدح دعب هيلإ

 :ماشلا ىلإ همع عم جرخي لو دمحم
 عمجأو «ليحرلل أيه املف ءارجات ماشلا ىلإ بكر يف جرح بلاط ابأ نأ مث

 بأ ال ئيلكت نم ىلإ مع اي :لاقو هتقان مامزب ذحأف هل هللا لوسر هل بص ريسلا

 الو ئقرافي الو يعم هب نحرخأل هللاو :لاقو بلاط وبأ هل قرف ؟مأ الو يل
 .لاق امك وأ ؛اًَدبأ هقرافأ

 :شيرق راجتب يفتحي اريحب
 لاقي بهار امبو ؛ماشلا ضرأ نم ىرصب بكرلا لزن املف ؛هعم هب جرخف

 طق ةعموصلا كلت يف لزي ملو «ةينارصنلا لهأ ملعأ ناكو .هل ةعموص يف اريحب هل

 نع ًارباك هنوثراوتي نومعزي اميف مهيف باتك نع مهملع ريصي هيلإ بهار

 ال كلذ لبق هب نورمي امم ًاريثك اوناكو اريحبب ماعلا كلذ اولزن املف «رباك
 هتعموص نم ًابيرق هب اولزن ماعلا كلذ ناك اذإ يح ؛ مه ضرعي الو مهملكي

 هتعموص ْق وهو هآر ءيش نع -نومعزي اميف- كلذو ءاريثك ًاماعط مهل عنصف
 لظب اولزن يح اولبقأ مث موقلا نيب نم هلظت ًامامغو اولبقأ نيح «بكرلا يف

 ناصغأ ترصمتو «ةرجشلا تلظأ يح ةمامغلا ىلإ رظنف «هنم ابيرق ةرجش

 نم لزن اريحب كلذ ىأر املف ءاهتحت لظتسا ىح ُلي هللا لوسر ىلع ةرحشلا
 مكل تعنص دق نإ :لاقف مهيلإ لسرأ مث «عنصف ماعطلا كلذب رمأ دقو هتعموص



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ,مكريبكو مكريغص مكلك اورضحت نأ بحأ انأو «شيرق رشعم اي اماعط

 تنك ام انأشل مويلا كل نإ اريحب اي :مهنم لحر هل لاقف «مكدبعو مكرحو

 :اربجب هل لاقف ؟مويلا كنأش امف ًارثك كب رمث انك دقو ىضم اميف اذه عنصت

 عنصأو مكمركأ نأ تببحأ دقو «فيض مكنكلو «لوقت ام ناك دق تقدص

 فلختو «هيلإ اوعمتحاف «مكر يبكو مكريغص ؛مكلك هنم نولكأت اماعط مكل

 املف «ةرجشلا تحت موقلا لاحر يف -هنس ةثادحل- موقلا نيب نم هلك هللا لوسر

 ال شيرق رشعم اي لاق «هدنع دجيو فرعي يلا ةفصلا ري مل موقلا يف اريحب رظن

 يغبني دحأ كنع فلخت ام اريحب اي :هل اولاق ءاذه يماعط نع مكنم دحأ فلختي

 اولعفت الف :لاق ءمهاحر يف فلخت انس موقلا ثدحأ وه مالغ الإ كيتأي نأ هل

 تاللاو :شيرق نم موقلا نم لجر لاقف ءمكعم ماعطلا اذه رضحيلف هوعدأ

 نم ماعطلا نع بلطملا دبع نب هللا دبع نبا فلختي ءانب مؤلل اذه نإ ىزعلاو

 .موقلا عم هسلجأ يح هب لبقأ مث ؛هنضتحاف هيلإ ماق مث !اننيب

 :هلو دمحم نم تبغتي اربحب
 ناك دق هدسح نم ءايشأ ىلإ رظنيو ًاديدش ًاظحل هظحلي لعج اريحب هآر املف

 اي :هل لاقف اريحب ماق اوقرفتو ماعطلا نم موقلا غرف اذإ ىح «هتفص يف هدنع اهدحي

 كلذ اريحب هل لاق امنإو هنع كلأسأ امع ئتربخأ الإ ىزعلاو تاللاب كلأسأ مالغ

 تاللاب ئلست ال :هل لاق لو هللا لوسر نأ اومعزف ءاممب نوفلحي هموق عمم هنأل

 يئتربحأ الإ هللابف :اريحج هل لاقف « ءامهضغب طق ائيش تضغبأ ام هللاوف اًئيش ىرعلاو

 نم :هلاح نم ءايشأ نع هلأسي لعجف «كل ادب امع لس :لاق ؛هنع كلسأ امع

 «هتفص نم اريحب دنع ام كلذ قفاويف هربخي هلو هللا لوسر لعجف «هرومأو «هتئيهو «همون

 (”'هدنع يلا هتفص نم هعضوم ىلع هيفتك نبي ةوبنلا متاخ ىأرف هرهظ ىلإ رظن مث

 :ل دمحمب بلاط ابأ يصوي اريحب
 :لاق ؟كنم مالغلا اذه ام هل لاقف بلاط يبأ همع ىلع لبقأ هنم غرف املف

 )١( ماشه نبا ةريس :رظنا )578/1(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :لاق ءًايح هوبأ نوكي نأ مالغلا اذهل يغبني امو «كنباب وه ام :اريحب هل لاق «يبا
 «تقدص :لاق «هب ىلبح همأو تام :لاق ؟هوبأ لعف امف :لاق ( يحخأ نبا هنإف

 ام هنم اوفرعو هوأر نئل هللاوف ,دوهيلا هيلع رذحاو «هدلب ىلإ كيخأ نباب عجرا
 جرخف «هدالب ىلإ هب عرسأف نأش اذه كيحأ نبال نئاك هنإف ارش هنغبيل تفرع

١": 

 :رشلا هلي دمحمب نوديري باتكلا لهأ ضعب

 لهأ نم رفن مهو ءاسيردو ءامامتو اريبز نأ سانلا ثدحتي اميف اومعزف
 عم هيف ناك يذلا رفسلا كلذ يف- هيك هللا لوسر نم اوأر اوناك دق باتكلا
 امو «لجو زع هللا مهركذو ءاريحب هنع مهدرف ودارأف ىايشأ -بلاط يبأ همع

 هيلإ اوصلخي مل اودارأ امل اوعمجأ نإ مهنأ ؛هتفصو هركذ نم باتكلا يف نودحي
 يف بلاط وبأ لاقف ءاوفرصناو هوكرتف «لاق امه هوقدصو «مهل لاق ام اوفرع يح

 (9 دفنلا كئلوأ- هنم اودارأ امو هلك هللا لوسرب هريسم ركذي ءرعشلا نم كلذ

 دالوألا لزانم لثمب يدنع ًادمحت يبنلا ةنمآ نبا نإ

 داوزألاب نصلق دق سيعلاو هتمحر مامزلاب قلعت امل

 دارفألا قرفم نامجلا لثم فراذ عمد ينيع نم ضفراف

 دادجألا ةيصو هيف تظفحو ةلوصوم ةبارق ههف تيعار

 .(5؟/8/1) ماشه نبا ةريس :رظنا )١(
 /؟) «ةيادبلا»يف ريثك نبا هدروأو (59055/5) «لئالدلا»يف يقهيبلا هاور (؟)

 ريغ نم قايسلا اذه قاحسإ نبا هركذ اذكه لاقو قاحسإ نبا نع ©( 5

 ,(55.0/0) يذمرتلا هاورو .ه ١ عوفرم دنسم قيرط نم هوحن ىور دقو هل دانسإ
 )1١9( ميعن وبأو 5١( 2714/9) «لئالدلا» يف يقهيبلاو )1١5/1( مكاحلاو (”77)

 وبأ لاقو «هب هيبأ نع ىسوم يبأ نب ركب يبأ نع قاحسإ نب نع سنوي قيرط نم
 هبقعت و «حيحص :مكاحلا لاقو «هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ نسح : ىسيع

 )١51/١(. يطويسلل صئاصخلا :رظناو «لطاب هضعبو ًاعوضوم هنظأ :هلوقب يبهذلا



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ةمومع نيب ريسلاب هترمأو

 ةمولعم ةيط دعبأل اوراس

 ىرصب مرقلا ام اذإ تح

 اقداص اثيدح مهربخأف اربح

 ىأر دق ام اوأر دق ًادوهي اموق

 مهاهنف دمحم لتقل اوراس

 ينشناف يحب ًاريبز ينتف

 هلوق نع ىهتناف ًاسيرد ىنو

 :اضيأ بلاط وبأ لاقو

 هتممش مه دعب نم رت ملأ
 يتيطم تددش نأ امل دمحأب

 تلصف دق سيعلاو انزح يكب

 ةربع تقرقر مث هابأ تركذ

 ةمومع يف ًادشار حورت :تلقف

 اهلهأ حار يتلا ريعلا عم انحرف

 اوفرشت ىرصب ضرأ انطبه املف
 ادشاح كلذ دنع اريحب داجف

 انماعطل مكباحصأ اوعمجا :لاقف

 انماعط نإ هوعدا :لاقف ميعي

 هرادوحمن ًالبقم هآراملف

 همضو دوجسلا هبش هسأر انح

 ىأر يذلا نوبلطي بكر لبقأو

 داجنأ تلاصم هوجولا ضيب

 داترملا ةةفط دعابت دقلف

 داصرملا نم كرش ىلع اوقال

 داسمحلا رشاعم درو هنع

 دايكألا يذ زعو مامغلا لظ

 داهجإلا نسحأ دهجأو هنع

 داعبو لداجت دعب موقلا يف

 داشرب هرمأ قفاوي رببح

 مارك نيدلاولا رح ةقرفب

 مالسب هتعدو دقو يلحرب

 مامز لضف نيفكلاب تذخأو
 ماجس تاذ نينيعلا نم دوجت

 ماثل ريغ ءاسأبلا يف نيساوم

 يماآش ريغ لصألاو ىوهلا ىمآش

 ماسج نورظني رود قوف انل

 ماعطو بيط بارشب انل

 مالغ ريغ موقلا انعمج انلقف

 مارح ريغ مويلا هيلع ءريثك

 مامغ لظ سمشلا رح هيقوي

 مامض يأ ردصلاو هرحن ىلإ

 مايخ طسو مالعألا نم ًاريحب



 نكح

 مهمارعل ةيشخ مهيلإ راثف

 مهيف ناك دقو امامتو ًاسيرد

 دمحم لتقب اومه دقو اوءاجف

 اوقرفت ىتح ةاروتلا هليوأتب

 هنايبو همالعأ نم كلذف

 مارعو اعم يهد يوذ اوناكو

 ماين ريغ موقلا لكو ًاريبز

 ماصخ نسحن هنع مهدرف

 ماغطب متنأ ام :مهل لاقو

 مالظك حضاو رامف سيلو

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :ًاضيأ بلاط وبأ لاقو
 داعمل ًاعجار ناري ال نأك دمحم انآر امل ايرط ىكب

 يداسوو يعجضم نم هتبرقو ةعمد لله ينيفاجي تف

 يدالبب ةوفج ينم شخت الو ١ لحتراو كدوعق برق :هل تلقف

 داشرو انرمأ نم ةمزع ىلع ١ انب نلحتراو سيعلا مامز لخو

 داعم ريغ مرقلا يفمحر يذل ًاعيشم نيدشارلا يف ًاحئار حدو

 دايإ ضرأ يروغ ىلع نومؤي اهبكر حار يتلا ريعلا عم انح
 داؤف لك مغ ولجت ثيداحأ

 دارفو ةبصع نم هل ادوجس

 داسفب مهلك اوصهو ًاسسيرد

 داعب لوطو بيذكت دعب هل

 داهج لك هللا يف مهدهاجو

 داضم لك داصرأهل نإف

 دادم لكب بوتكم بتكلا وخأ

 مح لم اوأر قح ارعجر انف

 ةنيدم لك رابحأ اوأر تحو
 ًادهاش ناك دقو ًاماهتو اريبز

 اونقيأو اريحب ًالوق مهل لاقف

 اودوم نيذلا طهرلل لاقامك

 هدر :حصنلا هل كلمب لو لاقف

 هنإو نيدساحلا فاخأ نإف

 :قالخألا مراكم ىلع بشي ِلَي دمحم

 لص هللا لوسر بشف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «لاق دمحأ انثدح
 هتمارك نم هب ديري امل اهبئاعمو ةيلهاجلا راذقأ نم هطوحيو هظفحيو هللا هؤلكي

 «ةءورم هموق لضفأ ًالجر ناك نأ غلب نيح «هموق نيد ىلع وهو ؛هتلاسرو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مهقدصأو ًاقلخ مهمظعأو ءاراوح مهنسحأو ؛ةطلاخع مهمركأو ءاقلخخ مهنسحأو

 نم هيف لجو رع هللا عمج امل ءنيمألا الإ هموق يف همسا ام نح ًامركتو اهزت

 هللا هظفحي ناك امع ثدحي «يل ركذ اميف كلي هللا لوسر ناكو «ةحلاصلا رومألا

 ."'هتيلهاج رمأو هرغص يف لجو زع
 :هل هللا ظفح نع ثدحي ِهِلي هللا لوسر

 نب قاحسإ يدلاو ئثدحف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ انثدح

 لحو زع هللا ظفح نم ركذي اميف لاق هنأ هلي هللا لوسر نع هثدح نمع راسي

 بعلن اهلقنن ةراجحل انقانعأ ىلع انرزأ انلعج دق ينانسأ مه ناملغ عمل ينإ :هايإ

 .©”كرازإ كيلع ددشا :لاق مث ةديدش ةمكل مكال ئمكل ذإ امي

 نع برح نب كامس نع تباث نب ورمع نع سنوي ان «لاق دمحأ انثدح
 لقنن انك :لاق بلطملا دبع نب سابعلا يبأ نيثدح :لاق سابع نبا نع ةمركع

 ءاسنلا ناكو «نيلحر نيلجر شيرق تدرفأف «تيبلا شيرق تنب نيح ةراجحلا

 انكف «يخأ ن نباو انأ لقنأ تنكف «ةراجحلا نولقني لاحرلا ناكو ء«ديشلا نلقني

 يشمأ انأ انيبف ءانرزتئا سانلا انيشغ اذإف «ةراجحلا تحت انرزأو انباقر ىلع لمحن

 تئجو يرجح تيقلأف «حطبناف دمحم رخ ذإ «ءيش هيلع سيل يمادق ُهلو دمحمو

 ناتو هرازإ ذحأف ماقف ؟كنأش ام تلقف «هقوف ءامسلا ىلإ رظني وهو ىعسأ

 زع هللا رهظأ نيح «نونجب اولوقي نأ ةفاخم سانلا اهمتكأ تئبلف ءأتايرع ىشمأ

 .هتوبن لجو
 هللا دبع نب دمحم ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان لاق دمحأ انثدح

 هدج نع هيبأ نع بلاط يبأ نب يلع نب دمحم نب نسحلا نع ةمرخم نب سيق نبا

 .قاحسإ نبا نع (1 ٠/؟) «لئالدلا» يف يقهيبلا هاور )١(

 2371/5 ةيادبلا ف ريثك نبا هدروأو (؟١ 20 / «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هاور مه
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 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ناك ام ءيشب تمصه ام :لوقي هلو هللا لوسر تعم :لاق بلاط يبأ نب يلع
 :امهيف لحو زع هللا نيمصع امهاتلك نيتليل الإ ءاسنلا نم هب نومهي ةيلهاملا لهأ
 يل رصبتأ :يبحاصل تلقف ءانلهأ منغ ةياعر يف نحنو ةكم نايتف ضعبل ةليل تلق

 تلحدف :لاق «ىلب لاقف ؟نايتفلا رمسي امك اهيف رمسأف ةكم لخدأ بح يمنغ

 ام :تلقف «ريمازملاو ليبارغلاب ًافزع تعمس ةكم رود نم راد لوأ تكح اذإ ح

 «ينذأ ىلع لجو زع هللا برضو «رظنأ تسلجف «ةنالف نالف جوزت :ليقف ؟اذه
 :تلقف ؟تلعف ام :لاقف ءيبجاص ىلإ تعجرف «سمشلا سم الإ ئظقيأ ام هللاوف

 يمنغ يل رصبأ :ىرخأ ةليل هل تلق مث «تيأر يذلاب هتربخأ مث ًائيش تلعف ام

 كلت تعمس يذلا لثم تعمس ةكم تئج املف «تلخدف «لعفف «ةكمي رمسأ ىح

 -لجو زع- هللا برضو «رظنأ تسلجف ةنالف حكن نالف :ليقف تلأسف «ةليللا

 ام :لاقف يبجحاص ىلإ تعحرف ءسمشلا سم الإ ٍئظقيأ ام هللاوف ينذأ ىلع

 امهدعب تدع الو تممه ام هللاوف «ربخلا هتربحأ مث ءءيش ال :تلقف ؟تلعف

 .هتوبنب لجو زع هللا ئمركأ يح كلذ نم ءيشل

 دليوخ ةنبا ةجيدخ ٌثيدح

 :ةجيدخ لامب ةراجتلا ىلإ قي هجورخ
 دليوخ ةنبا ةجيدح تناكو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ انثدح

 ءيشب 20هايإ مهيراضتو اهلام يف لاحرلا رجأتست ءلامو فرش تاذ ةرحات ةأرما

 اهغلب ام كلو هللا لوسر نع اهغلب املف «ًاراجت ًاموق شيرق تناكو ءهنم مهل هلعجت

 نأ هيلع تضرعف ؛هيلإ تثعب «هقالخأ مركو هتنامأ مظعو .هثيدح قدص نم

 راجتلا نم هريغ يطعت تناك ام لضفأ هيطعتو «ماشلا ىلإ ًارجات اهلام يف جرخي

 «كلذ اهلام يف جرخو هلي هللا لوسر اهنم هلبقف «ةرسيم هل لاقي اهل مالغ عم

 ًابيرق ةرجش لظ يف كلي هللا لوسر لزنف ,ماشلا مدق تح ؛«ةرسيم اهمالغ هعمو

 .مهضراقت يأ )١(



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اذه نم :لاقف «ةرسيم ىلع بهارلا علطاف "'”نابهرلا نم بهار ةعموص نم

 نم شيرق نم لحجر اذه :ةرسيم هل لاقف ؟ةرجشلا هذه تحت لزن يذلا لحرلا

 .ين الإ طق ةرجشلا هذه تحت لزن ام :بهارلا هل لاقف «مرحلا لهأ

 :يبنلا نم ىأر امع ةجيدخ ثدحي ةرسيم

 مث يرتشي نأ دارأ ام ىرتشاو ءامي جرح ىلا هتعلس هيلو هلل لوسر عاب مث

 «ةرجاهلا تناك اذإ «نومعزي اميف ةرسيم ناكف «ةرسيم هعمو ةكم ىلإ ًالفاق لبقأ

 مدق املف «هريعب ىلع ريسي وهو «ءسمشلا نم هنالظي نيكلم ىري رحلا دتشاو
 نع ةرسيم اهثدحو ءأبيرق وأ «فعضأف هب ءاج ام تعاب ءاهلاع, ةجيدخ ىلع ةكم

 ةأرما ةجيدخ تناكو «هايإ نيكلملا لالظإ نم ىري ناك امعو ءبهارلا لوق

 .هتمارك نم اهي لجو زع هللا دارأ ام عم «ةبيبل ةفيرش ةمزاح

 :هنم جاوزلا يف بغرت ةجيدخ
 اميف هل تلاقف لي هللا لوسر ىلإ تثعب هب اهربحأ امع ةرسيم اهربخأ املف

 «كموق يف كفرشو «ئيم كتبارقل كيف تبغر دق نإ مع نبا اي- نومعزي

 تضرع مث «كثيدح قدصو «كقلح نسحو «مهدنع كتتامأو (مهيف ("9كتطسو

 ءافرش مهمظعأو ءابسن شيرق ءاسن طسوأ ذئموي ةجيدحخ تناكو ءاهسفن هيلع

 .””كلذ ىلع ردقي ول اهنم كلذ ىلع ًاصيرح ناك دق اهموق لك ءالام مهرثكأو

 ةرم نب بالك نب يصق نب ىزعلا نب دسأ نب دليوخ ةنبا ةجيدخن ىهو

 ةمطاف اهمأو «ةنانك نب رضنلا نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يؤل نب بعك نبا
 ؛يؤل نب رماع نب صيعم نب دبع نب رجح نب ةحاور نب مصألا نب ديز ةنبا

 .روطسن :همسا نإ :لاقي ءبهار ةعموص نم ًابيرق )١(

 .كموق يف كفرش يأ )١(
 .توريب ةيملعلا بتكلا راد عطتتا//9 يحلاصلل داشرلاو يده لا لبس :رظنا (؟



 صيصه نب ورمع نب مهس نب دعس نب ديعس ةنبا ةنالف اهمأو «يؤل نب رماع

 ةنبا ةطير اهمأو «يصق نب ىزعلا دبع ةنبا ةكتاع اهمأو «يؤل نب بعك نبا

 حمج نب ةفاذح ةنبا ةليق اهمأو «يؤل نب بعك نب ةرم نب ميت نب دعس نب بعك

 نب ثراحلا نب رماع ةنبا ةميمأ اهمأو يؤل نب بعك نب صيصه نب ورمع نبا

 نب برح ةنبا ةنالف اهمأو «ةعازخ نم ءورمع نب بعك نب دعس ةنبا اهمأو رهف

 .رهف نب براخم ةنبا اهمأو رهف نب بلاغ تنب ىملس اهمأو ءرهف نب ثراحلا
 :همامعأ ةراشتسا دعب ةجيدخ نم جورتي ٌعِلك لوسرلا

 لَك هللا لوسرل تلاق املف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «لاق دمحأ انثدح

 لحد بح بلطملا دبع نب ةزمح مهنم هعم جرخف «همامعأل كلذ ركذ :تلاق ام

 . لَك هللا لوسر اهجوزتف هيلإ اهبطخف ءدسأ نب دسأ ىلع
 :ةجيدخ نم هلي هدالوأ

 ؛موثلك مأو «بنيز :مهلك هدلو يحولا هيلع لتي نأ لبق هل تدلوف
 بيطلاو رهاطلاو مساقلا امأف «بيطلاو ءرهاطلاو « مساقلاو ,ةمطافو «ةيقرو

 «مالسإلا نكردأف هتانب امأف يي كي ناك مساقلابو مالسإلا لبق اوكلهف
0) 

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هب نمآو «هنعبتاو ؛هعم نرحاهو
 رابحألا ةصق

 رابحألا تناكو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :لاق ءدمحأ انثدح

 بقرتي يذلا هنامزو هثعبم لبق هلو هللا لوسرب ملعأ مه نيباتكلا لهأ نابهرلاو

 همسا نم مهدنع اهيف تبثأ امو ؛هتافص نم مهبتك ْف نودجي امل ءبرعلا نم هيف

 هب نوحتفتسيف «هعابتا يف مهبتكو مهئايبنأ دهع يف هل قاثيملا نم مهيلع ذأ امو

 همها ميهاربإ نيدب ًاثوعبم ًايبن نأ مفوربخيو «كرشلا لهأ نم ناثوألا لهأ ىلع

 )١( «ةيادبلا» يف ريثك نبا هدروأو «(59/57) « ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هاور )9559/57(



 ا ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 نيِذلا » :ىلاعتو كرابت هللا لوقي ,مهئايبنأ دهعو مهبتك يف هنودجي كلذك دمحأ

 ىلإ "4 َدَهَدنِع اًبوُيكَم هئوُدَيُت ىِذَلَأ أل يتلا لوسَرلا َس َتوُعبَتَي
 تا ىلاعتو كرابت هللا لاقو 4 وُحِلفُمْلا مه كيتو ١) هلوق

ٍ_ّ 6 
 و 0-1 2 0-0 2١

 او هللا ل وسي ةمتش» لاقو ءاهلك هيل 4 ليوتزسإ ىّجَي ميم نب
 .٠ 2 22 كَم

 ٌباَذَع نيرفكللو بضغ لع بكب وما >١ :هلوق ىلإ 224 أوُرفك
 1 ١ 6مم سر

 ال نييمأ برعلا تناكو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :لاق ؛دمحأ انثدح

 الو ءاران-الو ةنج نوفرعي الو ءادهع لسرلا نم نوفرعي الو ءاباتك نوسردي
 الو ,مهرودص يف تبثي ال «باتكلا لهأ نم هنوعمسي ائيش الإ ةمايق الو اثعب

 .مهلامعأ نم ًائيش هب نولمعي
 نأ لبق هي هللا لوسر نع نابهرلاو رابحألا ثيدح نم انغلب اميف ناكف

 ©9 نامزب لجو زع هللا هئعبي

 :هو هللا لوسر نامز برقب برعلا نوربخي دوهيلا
 نب رمع نب مصاع ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «لاق دمحأ انثدح

 لوسر نأشب ملعأ برعلا نم دحأ نكي مل :اولاق انم خايشأ ئثدح لاق ةداتق

 اذإ انكف «نثو باحصأ انكو «باتك لهأ اوناكو «دوهي انعم ناكو ءانم هلك هللا

 مكلتقنف «هعبتن هنامز لظأ دق نآلا اثوعبم ايبن نإ :اولاق نوهركي ام مهنم انغلب

 )١( ةيآ :فارعألا ةروس )/١51(.

 .(5) ةيآ :فصلا ةروس (1)
 .(59) ةيآ :حتفلا ةروس (؟)

 (؟1) ةيآ :حتفلا ةروس (4)

 .(4 45) ةيآ :ةرقبلا ةروس (5)

 .(؟175/5؟) ريثكلا نبا ظفاحلل ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا (59)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا شن

 مهيفو هللاو انيفف هب اورفكو هانعبتا هلوسر هللا ثعب املف «مرإو داع لتق هعم

 اَمَلَق أوُرقك َنيِذّل لَع َوُحِيْفَعَسَي ُلَبَق نم أوُناكَو ١ لجو زع هللا لزنأ
 ."04 مهَءاَج

 ميهاربإ نب حلاص ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «لاق دمحأ انثدح

 نب دعس نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ىيي نع فوع نب نمحرلا دبع نبا
 هللاو :لاق تباث نب ناسح نع يموق لاجر نم تئش نم ئثدح :لاق ةرارز

 ندمت ذإ تعم ام لك لقعأ نينس قامث نب وأ نينس عبس نبا ةعفي مالغل نإ

 هيلإ اوعمتجا املف «دوهي رشعم اي :خرصي «برثيب "'ةمطأ ىلع وهو ايدوهي
 .ةليللا «هب ثعبي يذلا ءدمحأ محن علط :لاق ؟كلام كليو :اولاق

 نع ميهاربإ نب حلاص ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ انثدح

 «يدوهي انتايبأ نيب ناك :لاق شقو نب ةمالس نب ةملس نع ديبل نب دومحم

 (ةمايقلاو ثعبلا ركذف «ةادغ تاذ لهشألا دبع ئب يموق يدان ىلع جرخف

 نئاك ًانعب نأ نوري ال نثو باحصأل كاذ لاقف «نازيملاو باسحلاو رانلاو ةنحلاو

 اذهو «نالف اي كليو :اولاقف لي هللا لوسر ثعبم ليبق كلذو «توملا دعب

 ؟مهلامعأ نم نوزجي «رانو ةنح اهيف راد ىلإ مهتوم دعب نوثعبي سانلا نإ «نئاك
 مظعأ اودقوت نأ ءرانلا كلت نم يظح نأ تددول .هب فلحي يذلاو معن :لاق

 رانلا نم وحنأ ٍنإو «يلع نونيطت مث «هيف نوفذقت مث «هنومحتف مكراد يف رونت
 دالبلا هذه ةيحان نم ثعبي يبن :لاق ؟كلذ ةمالع امف نالف اي ليقف ءادغ

 عجطضم انأو ينآرف هفرطب يموف ؟هارن مف :اولاق نميلاو ةكم وحن هديب راشأو

 هكردي هرمع مالغلا اذه دفنتسي نإ -موقلا ثدحأ انأو- لاف «يلهأ باب ءانفب

 نيب يحل هنإو كلو هللا لوسر لجو زع هللا ثعب يح راهنلاو ليللا بهذ امف
 تسلأ نالف اي :هل انلقف ءادسحو ًايغب هب رفكو «هانقدصو هب انمآف - مكر هظأ

 )١( ةيأ :ةرقبلا ةروس )865(.

 )١( .يلاعلا عفترملا ناكملا يه



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 209 هب سيل :لاق ؟ انتربخأو تلق ام تلق يذلا

 :ةثالث مالسإ يف ببستي يدوهي

 نب رمع نب مصاع ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «لاق دمحأ انثدح

 يبا ةبلعتو ديسأ مالسإ ناك امع يردت له :لاق ةظيرق نب نم خيش نع ةداتق

 اوناك ءريضنلا الو ةظيرق نب نم اونوكي مل «ليذه نم رفن «ديبع نب دسأو ةيعس

 نبا هل لاقي دوهي نم ماشلا نم لحر انيلع مدق هنإف :لاق ءال :تلقف ؟كلذ قوف

 مدقف (هنم اريح سمخلا يلصي ال طق الحر انيأر ام هللاو ءاندنع ماقأف «نابيهلا

 اي :لوقن رطملا انيلع لقو انطحق اذإ انكف «نينسب لي هللا لوسر ثعبم لبق انيلع

 «ةقدص مكحرخم مامأ اومدقت يح هللاو ال لوقيف ءانل قستساف جرحأ نابيهلا نبا

 ىلإ جرخن مث ىحرخنف ريعش نم نيدم وأ «رمت نم اعاص :لوقيف ؟مك :لوقنف

 ,”باعشلا رمت يح هسلحب نم موقي ام هللاوف ءيقستسيف هعم نحنو ءانترح رهاظ

 :لاقف هيلإ انعمتجاف «ةافولا هترضحف ةثالث الو «نيترم الو ةرم ريغ كلذ لعف دق

 سؤبلا ضرأ ىلإ ريمخلاو رمخلا ضرأ نم نيجرخأ هنورت ام دوهي رشعم اي

 هنامز لظأ دق يبن جورح عقوتأ ,ئحرحأ امنإف :لاق ,ملعأ تنأ :اولاق ؟عوجلاو

 ثعبي هنإف ءدوهي رشعم اي جرح اذإ هيلإ نقبست الف ىهعبتأف ةرجاهم دالبلا هذه

 ءتام مث ؛هنم كلذ مكعنمب الف «هفلاخ نمم ءاسنلاو يرارذلا ىبسو ءامدلا كفسب

 ابابش اوناكو ؛ةثالثلا ةيتفلا كئلوأ لاق «ةظيرق اهيف تحتف ىلا ةليللا تناك املف

 هب وه ام :اولاقف «نابيهلا نبا ركذ ناك يذلا هنإ هللاو دوهي رشعم اي ءاثادحأ

 ." 'مهيلاهأو قف 1

 ىدحلا لبسو ٠١07 0/19 دعس نبا تاقبطو (553/7) ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا 1١(

 .(55١/؟) داشرلاو
 .نيلبح نيب يفخلا عضوملا وه (؟)

 /؟) لئالدلا يف يقهيبلاو (54075) 0١١1٠١ 3/7) يقاربطلا هاور :فيعض هدانسإ ()



 قاحساإ نبال ةيوبنلا ةريسلا ١4

 عم نصحلا يف مهلاومأ تناك :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :لاق :دمحأ ان

 .مهيلع كلذ در حتف املف «نيكرشملا

 ةمركع نع ملسم يبأ نب سنوي نع عيبرلا نب سيق نع سنوي ان «دمحأ ان
 نأ لبق هلك دمحم اونمآو ,.مهوقدصو ؛مهلسرب اونمآ باتكلا لهأ نم اسان نأ

 هو 1010

 َتدَوَسَأ نيذلا اماف © :ىلاعتو كرابت هلوق كلذف هب اورفك ثعب املف ءثعبي

 مهلسرب اونمآ باتكلا لهأ نم موق ناكو "4 َمُكِدَميِإ َدْعَب ٌرْفكأ ْمُهَهوُجُو

 َنيِذّلاَو » :هلوق كلذف هب اونمآ دمحم ثعب املف «ثعبي نأ لبق يي دمحم

 .27 4 © مِهِن لَوَقَت ْمُهََتاَءَو ىّدَه َمُهَداَز اَوَدَعَهَآ

 يسرافلا ناملس مالسإ

 :ةيسوجما دعب ةينارصنلا ىلإ فوشعي هه ناملس

 مصاع ئثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع ريكب نب سنوي ان :لاق دمحأ ان

 ناملس يتاح 05 اع نا دع نع دج نب دودخ نع نات نب ربع نإ

 الو هلام نم ًافيش هبحي ءاديدش ًابح بحي ناكو «هضرأ ناقهد يبأ نا يحج

 «ةيراحلا سبحي امك تيبلا يف يسبح ئح يايإ هبح هب لاز امف دلو

 وبخت اهكرتي ال اهدقوي ىلا ””رانلا نطق تنك يح ةيسوحملا يف تدهتحاو

 اناينب يبأ نب يح هيف انأ ام الإ ًائيش سانلا رمأ نم ملعأ ال كلذك تنك «ةعاس

 ام يلغش دق هنإ ب يأ :لاقف يناعدف ؛«لمعلا ضعب اهيف ةعيض هل تناكو «هل

 /7) يراخبلا دنع دهاش هلو قاحسإ نبا قيرط نم (37) اضيأ ميعن وبأو 2

 .رمع نع رمع نبا نع ارصتخم (58631) 0٠
 )١١( ةيآ :نارمع لآ ةروس )١١5(.

 .(١ا/) ةيآ :دمحم ةروس (؟)

 .ال مهميظعتل ءافطإلا نم اهعنعو اهمدخي يذلا اهمداح وه (5)



 دل قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مهرمف مهيلإ قلطناف ءاهعالطا نم يل دبالو ؛هذه َيعيض نع يناينب نم ىرت

 ءيش لك نع يتلغش نيع تسبتحا نإ كنإف نع سبتمت الو اذكو اذكب

 ءاهيف مهتاوصأ تعمسف «ىراصنلا ةسينكب تررمف «هتعيض ديرأ تحرخف

 ام ئبجعأف رظنأ تلحدف «نولصي ىراصنلا ءالؤه :اولاقف ؟اذه ام :تلقف

 يبأ ثعبو «سمشلا تبرغ يح مهدنع ًاسلاج تلز ام هللاوف ملاح نم تيأر

 يأ :لاقف ؛هتعيض ىلإ بهذأ ملو «تيسمأ نيح هتتج ىح هحو لك يف يبلط يف
 مهل لاقي سانأب تررم هاتبأ اي تلقف !؟كل تلق نكأ ملأ ء«تنك نيأ نيب

 يأ :لاقف «نولعفي فيك رظنأ تسلجف ؛مهؤاعدو مهتالص ئبجعأف (ىراصنلا)

 ؛مهنيد نم ريخب وه ام هللاو ال :تلقف «مهنيد نم ريخ كئابآ نيدو كنيد ب

 ءانيديأب اهدقون ران دبعن امنإ نحنو هل نولصيو هنوعديو هللا نودبعي موق ءالؤه

 .هدنع تيب ف ئسبحو ًاديدح يلحر يف لعجف «ئيفاخف «تتام اهانكرت اذإ

 :ماشلا ىلإ برهي ناملس

 ؟هيلع مكارأ يذلا نيدلا اذه لهأ نيأ :ممل تلقف ىراصنلا ىلإ تثعبف

 ؛لعفن ءاولاقف «يونذآف سانأ كانه نم مكيلع مدق اذإف :تلقف «ماشلاب :اولاقف

 ءانراجم نم راحت انيلع مدق دق هنإ :يلإ اوثعبف ؛مهراحجت نم سان مهيلع مدقف

 املف «لعفن :اولاق ءممي ينونذآف جورخلا اودارأو مهجئاوح اوضق اذإ مهيلإ تثعبف

 ف يذلا ديدحلا تحرطف «كلذب يلإ اوثعب ليحرلا اودارأو .مهجئاوح اوضق

 نم :تلق اهتمدق املف ماشلا تمدق ىح مهعم تقلطناف ءمُب تقحلو «يلجر

 .ةسينكلا بحاص فقسألا :اولاق ؟نيدلا اذه لهأ لضفأ

 ©9:ءيسلا ىراصنلا فقسأ عم ناملس

 هللا دبعأو «ءكتسينك يف كعم نوكأ نأ تببحأ دق نإ :هل تلقف هتئجف

 ءءوس لجر ناكو «هعم تنكف «يعم نكف :لاق ؟ريخلا كنم ملعتأو «كعم اهيف

 .مهنيد رمأ مهل ميقي يذلا مهملاع وه ىراصنلا فقسأ )١1(
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 اهطعي ملو اهرتتكا هيلإ اهوعمج اذإف ءاهيف مهبغريو ةقدصلاب مهرمأي ناك
 املف «تام نأ بشني ملف ؛هلاح نم تيأر امل ًاديدش ًاضغب هتضغبأف «نيكاسملا

 مكبغريو «ةقدصلاب مكرمأي ناك ءءوس لحجر اذه نإ :وهل تلق «هونفديل اوءاج

 ةمالع امو :اولاقف «نيكاسملا اهطعي ملو اهزنتكا هيلإ اهومتعمج اذإ ىح ءاهيف

 ةءولمم لالق عبس مهل تحرخأف هتاهف :اولاقف ءهررك مكل جرحأ انأ :تلقف ؟كلذ

 «ةبشخ ىلع هوبلصف ادبأ نفدي ال هللاو :اولاق «ءكلذ اوأر املف ءاقروو ًابهذ

 .هناكم هولعجف رخآ لحرب اوءاجو «ةراجحلاب هومرو
 :حلاصلا ىراصنلا فقسأ عم ناملس

 لضفأ هنأ ىرأ سمخلا يلصي ال طق الجر تيأر ام سابع نب اي هللاو الف

 ئملعأ ام ءًارا الو ًاليل بأدأ الو ءايندلا يف دهزأ الو ءًاداهتجا دشأ ءهنم

 دق نالف اي «تلقف «ةافولا هترضح ح هعم لزأ ملف «هبح هلبق طق ًائيش تببحأ

 اذامف «كبح طق ًائيش تببحأ ام هللاو نإو لجو زع هللا رمأ نم ىرت ام كرضح

 هتأف «لصوملاب ًالحر الإ هملعأ ام هللاو ئب يأ :لاق ؟نيصوت نم ىلإو «يرمأت
 .يلاح لثم ىلع هدجتس كنإف

 :لصوملا فقسأب قحلي ناملس

 لثم ىلع هتدحوف ءاهبحاص تيتأف «ءلصوملاب تقحل «بيغو تام املف

 نأ كيلإ يناصوأ ًانالف نإ :هل تلقف ءايندلا يف ةداهزلاو داهتجالا نم هلاح

 قىح هبحاص رمأ لثم ىلع هدنع تمقأف نب يأ مقأف :لاق ءكعم نوكأو «كيتآ

 ام هللا رمأ نم كرضح دقو ؛كيلإ ناصوأ انالف نإ :هل تلقف «ةافولا هترضح

 ام لثم ىلع وه نيبيصنب ًالحر الإ نب يأ هملعأ ام هللاو :لاق ؟نم ىلإف «ىرت

 .هب قحلاف «هيلع نحن

 نالف ىلإ يناصوأ انالف نإ نالف اي :هل تلقف رخآلاب تقحل هانفد املف

 قح مهلاح لثم ىلع هدنع تمقأف «ءئب يأ مقأف :لاق «كيلإ ئناصوأ نالفو



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ناك دقو «ىرت ام هللا رمأ نم كرضح دق هنإ نالف اي :هل تلقف :ةافولا هترضح

 ؟نم ىلإف ءكيلإ نالف يناصوأو «نالف ىلإ نالف يناصوأو نالف ىلإ يناصوأ نالف

 نم ةيرومعب الحر الإ هيلع نحن ام لثم ىلع ًادحأ ملعأ ام هللاو نب يأ :لاق

 .هيلع انك ام لثم ىلع هدجتس كنإف هتأف مورلا ضرأ

 :ةيرومع بحاصب قحلي ناملس

 لثم ىلع هتدحوف ؛ةيرومع بحاص ىلع تمدق ىح تجرح هتيراو املف
 هترضح مث «تارقبو ةمينغ يل تناك نح تبستكاو «هدنع تمقأف «مهلاح

 نالفو نالف ىلإ نالفو «نالف ىلإ ناصوأ ناك ًانالف نإ نالف اي :تلقف :ةافولا

 ام هللاو نيب يأ :لاق ؟نيصوت نم ىلإف «ىرت ام هللا رمأ نم كرضح دقو «كيلإ

 يبن نامز كلظأ دق نكلو «هيتأت نأ كرمآ هيلع انك ام لثم ىلع دحأ يقب هملعأ

 هيف نإو «لخن تاذ ةخبس ضرأ ىلإ نيترح نيب ةرحاهم «مرحلا نم ثعبي
 نإف «ةقدصلا لكأي الو «ةيدحلا لكأي «ةوبنلا متاح هيفتك نيب «ىفخت ال تامالع

 هانيراو املف «هنامز كلظأ دق هنإف لعفاف دالبلا كلت ىلإ صلخت نأ تعطتسا

 مهل تلقف ءبلك نم برعلا راحت نم لاحر يب رم يح «ريخ ىلع تمقأ
 :اولاق ؟يقارقبو هذه يمينغ مكيطعأو برعلا ضرأ ينومدقت ىح مكعم ينولمحت

 .معت
 :ىرقلا يداو ىلإ بهذي ناملس

 ينوعابف ينوملظ ىرقلا يداو يب اوءاج اذإ يح ينولمحو اهايإ مهتيطعأف
 نأ تعمطو لخنلا تيأر دقل هللاوف «ىرقلا يداوب دوهي نم لحجر نم ًادبع

 ْئنب نم لجر مدق ىح يدنع تقح امو ءيجاص يل تعن يذلا دلبلا نوكي

 .هدنع تنك يذلا يجاص نم ئعاتباف «ىرقلا يداو دوهي نم ةظيرق

 : ٌهِكَو يبلا ةرجمب عمسيو ةنيدملا ىلإ بهذي ناملس
 تمقأف «هتعن تفرعف «اهتيأر نأ الإ وه ام هللاوف ةنيدملا مدق ىح يب جرف

 ءيش يل ركذي ال «ةكمِل هللا لوسر لحو زع هللا ثعبو ءيجاص عم يقر يف



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 يبجاصل لمعأ انأو «ءابق هيي هللا لوسر مدق بح قرلا نم هيف انأ امم هرمأ نم

 :ةليق نب هللا لتاق «نالف :لاقف «هل مع نبا ءاج ذإ اهيفل نإ هللاوف هل ةلخن يف

 هللاوف ؛يبن هنأ نومعزي ةكم نم ءاج لحجر ىلع نوعمتجب ءابق يفل نآلا مهفإ هللاو

 ىلع نطقسأل تننظ ىح «ةدعرلا لوقي- ءاورعلا نذحأف ءاهتعمس نأ الإ وه ام

 ةمكل نيمكلف هدي يالوم عفرف ؟وه ام «ربخلا اذه ام لوقأ تلزنو «يجاص

 تعمس امنإ ءيش ال :تلقف ءكلمع ىلع لبقأ ءاذهو كل ام :لاقو «ةديدش

 .هملعأ نأ تيبحأف «ًربخ

 :كدمحم ةلاسر نم قثوتسي ناملس
 هللا لوسر ىلإ تبهذو هتلمحف «ماعط نم ءيش يدنع ناكو تيسمأ املف

 كل ًاباحصأ كعم نأو ءحلاص لجر كنأ ئغلب نإ :تلقف «ءابقب وهو هي

 وه اهف «هب دالبلا هذه نم قحأ مكتيأرف ةقدصلل ءيش يدنع ناك دقو «ءابرغ

 تلقف لكأي ملو اولك :هباحصأل لاقو هدي هلي هللا لوسر كسمأف «هنم لكف اذه

 ىلإ و هللا لوسر لوحتو ,تعحجر مث ءيبحاص يل فصو ام ةلخ هذه :يسفن يف
 لكأت ال كتيأر نإ ءتلقف «هب هتنح مث ءيدنع ناك ًائيش تعمجف «ةنيدملا
 لكأو لَ هللا لوسر لكأف «ةقدصلاب تسيل ةماركو ةيده هذهو «ةقدصلا

 يلعو «ةزانج عبتي وهو لو هللا لوسر تئج مث «ناتلح هذه تلقف «هباحصأ

 ينآر املف ؛هرهظ يف متاخلا ىلإ رظنأل هب تردتساف ؛هباحصأ يف وهو يل ناتلش

 هءادر عضوف «يل فصو دق ءيش نم تبثتسأ نأ فرع ربدتسا هي هللا لوسر

 هيلع تببكأف «يبححاص يل فصو امك هيفتك نيب متاخلا ىلإ ترظنف ؛هرهظ نع

 .هيدي نيب تسلجف تلوحتف ءاذكه ناملس اي لوحت :لاقف «يكبأو «هلبقأ

 .كتثدح امك سابع نبا اي هتثدحف هنع يثيدح هباحصأ عمسي نأ بحأو

 :يَو لوسرلا ةدعاسمب قرلا نم ررحتي ناملس

 ىلع يبحاص تبتاكف «ناملس اي بتاك لي هللا لوسر لاق تغرف املف

 لحنلاب هي هللا لوسر باحصأ ىناعأف «ةيقوأ نيعبرأو «هل اهييحأ ةلخن ةئامثالث



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :لو هللا لوسر يل لاقف «هدنع ام ردق ىلع مهنم لحجر لك ءرشع ةيدو نيثالث

 يئناعأو اقترقفف «يديب اهعضأ يذلا انأ نوكأ يح يىذآف تغرف اذإف امل رقف

 هللا لوسر تعج مث ءاهنم انغرف ىح ءعضوت ثيح اهل ترفح لوقي- يباحصأ
 هيلإ لمحن انكف ءاهءاج ّىح يعم جرخف ءاهنم انغرف دق هللا لوسر اي :تلقف هي

 .ةدحاو ةيدو اهنم تتام ام قحلاب هثعب يذلاوف «هيلع يوسيو «هديب هعضيف يدولا
 بهذلا نم ةضيبلا لثك. نداعملا ضعب نم لحر هاتأف ,مهاردلا يلع تيقبو

 اي هذه ذخ :هل تيعدف ؟بتاكملا ملسملا يسرافلا نيأ :ّةِلَي هللا لوسر لاقف

 نيعبرأ اهنم مهل تنز ول هديب ناملس سفن يذلاوف ؛كيلع ام امب دأف ناملس
 عم ئتتاف ىح ئسبح دق قرلا ناكو -ناملس قتعو «مهيلإ اهتيدأف «ةيقوأ

 ."0دهشم هعم ئتفي مل مث «قدنخلا تدهشف تقتع مث ,دحأو ردب هلك هللا لوسر

 :ةيرومع بحاص عم ناملس ثيدح

 ةداتق نب رمع نب مصاع ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 :لاقف «ناملس ثيدح نم اذه ثدح و«زيزعلا دبع نب رمع عم نم نثدح :لاق

 تئا :ةافولا هترضح نيح «ناملسل لاق ةيرومع بحاص نأ ناملس نع تثدح

 ةنس لك يف ىرخألا ىلإ امهادحإ نم جرخي ًالجر نإف ماشلا ضرأ نم نيتضيغ

 اذه نع هلسف «يفش الإ ضرم هب دحأل وعدي الف «ماقسألا ووذ هضرتعي «ةليل

 (ةنس اهي تمقأ يح تحرحخف «ميهاربإ نيد ةيفينحلا نع ؛هنع يبلست يذلا نيدلا

 جرخي ناك امنإو «ىرحألا ىلإ نيتضيغلا ىدحإ نم ةليللا كلت جرخ نح
 ىح اهيف لحدي يلا ةضيغلا يف لخد نح سانلا هيلع ئبلغو جرخف ًازيجتسم
 نيد ةيفينحلا نع يربحأ هللا كمحر :تلقف هب تذحأف ءهبكنم الإ يقب ام

 نامز كلظأ دق «مويلا سانلا هنع لأسي ام ءيش نع لأستل كنإ :لاقف ؟ميهاربإ

 ناملس كلذ ركذ املف «مدلا كفسب ثعبي «مرحلا اذهبي «تيبلا اذه دنع جرخي يبن

 يناربطلاو (55/54«:05) «ىربكلا» يف دعس نباو (578/0) «دنسملا» يف دمحأ هاور )١(
 .نسح دنسب (01 2010/99 «دسألا» يف ريثألا نباو (1756777/5) ريبكلا يف
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 هيلع ميرم نبا تيأر دقل ناملس اي تقدص تنك نئل :لاق هي هللا لوسرل
 .©"”هالسلا

 بيبح يبأ نب ديزي يثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ انثدح

 كلذ هلي هللا لوسر يناطعأ امل :لاق ناملس نع سيقلا دبع نم لحجر نع

 ؟يلع امث هذه عقت نيأو هللا لوسر اي تلقف ؛كنع هب يضقأ :لاقف بهذلا

 زع هللا نإف اب قلطنا :لاق مث «يلإ اهفذق مث .هناسل ىلع هل هللا لوسر اهبلقف

 نيعبرأ اهنم مهتيفوأ ىح اهنم مهل تنزوف تقلطناف ءكنع اهب يدؤيس لحو

 .©9ةيقوأ

 سلاجب انك :لاق يركبلا باتع ان :لاق ىليل يبأ نع سنوي ان «دمحأ انثدح

 ىلع ءيكتيو ةداسو هيلع لعجي مث طاسب هباب ىلع هل طسبيف يردخلا ديعس ابأ

 هللا لوسر يفتك نيب ناك يذلا متاخلا نع هتلأسف هب قدحن هلوح نحنو ةداسولا

 لفسأ لصفم لوأ ىلع ماهإلا عضوو ةبابسلاب ديعس وبأ راشأف لاق ؟ناك ام هلي

 يفتك نيب ةزشان ةعضب تناك :لاق ؛هلك لصفملا جرحخأ :سنوي لاق ءكلذ نم

 .لك هللا لوسر

 ةبعكلا نومظعي شيرق تناكو :قاحسإ نبا لاق :لاق سنوي ان :دمحأ ان

 ,مهحئابذ يف كرشلاو ناثوألا ميظعت عم اهدنع نورفغتسيو امي نوفوطيو

 .فقوملا نوفقيو ,نوجحيو

 م زيزعلا دبع نب رمعو «فرعي ال الوهجم رمع نب مصاع خيش هتلع فيعض هدانسإ )١(

 (35/؟) لئالدلا يف يقهيبلاو (60/4) تاقبطلا يف دعس نبا هاورو ناملس نع وري

 .قاحسإ نبا هب درفت (0117/1) «ءالبنلا مالعألا ريس» يف يبهذلا لاقو
 )١( دنسملا يف دمحأ هاورو «بيبح يبأ نب ديزي خيش ةلاهجل فيعض هدانسإ )4514/5(

 .قاحسإ نبا قيرط نع (70/4) ىربكلا تاقبطلا يف دعس نباو
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 ةبعكلا رثأ

 :ةبعكلا ءانبو مدآ

 كلام نب سنأ نيثدح :لاق يركبلا ةرسيم نب ديعس نع سنوي ان :دمحأ ان

 تناكف ءرثكأ وأ ًاريش مدآ نمز ف تيبلا عضوم ناك :لاق هل هللا لوسر نأ

 نيأ نم مدآ اي ءاولاقف «ةكئالملا هتلبقتساف مدآ جح مث «مدآ لبق هيلإ جحت ةكئالملا

 .كلبق ةكئالملا هتجح دق ءاولاق «تيبلا تججح لاق ؟تكح

 ءدنهلاب مدآ طبهأ :لاق ءاطع نع رانيد نب تباث نع سنوي ان :دمحأ ان
 :هل لاقف ؟ةنحلا يف اهعمسأ تنك امك ةكئالملا توص عمسأ ال يلام بر اي :لاقف

 قلطناف «نوفوطتي مهتيأر امك هب فوطتف ًاتيب يل نباف قلطناف ءمدآ اي كتئيطخب

 نيب امو «ةرامعو ًارافأو ىرق مدآ يمدق عضوم ناكف «تيبلا بف ةكم ىتأ يح

 .ةنس نيعبرأ دنحلا نم تيبلا مدآ جحف ءزوافم هاطح

 امل :لاق دهاحجم نع هيبأ نع ليهك نب ةملس نب ىيي نع سنوي ان :دمحأ ان

 لق :لاق ؟لوقأ فيك بر اي :لاق "4 جاب ِساَنلَآ يف نّذَأَو # ميهاربإل ليق

 هوباجأف ,مكبر اوبيجأ سانلا اهيأ ىدانف لبحلا دعصف مكبر اوبيجأ سانلا اهيأ اي

 .ةيبلتلا لوأ اذه ناكف «ءكيبل مهللا كيبل

 :لاق نانس نب بهو ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 لبقتسا جحلا ىلإ سانلا ءاعدب ميهاربإ رمأ امل :لوقي يثيللا ريمع نب ذئاع تعمس

 ىلإ اعدف برغملا لبقتسا مث ؛كيبل كيبل :بيحأف لجو زع هللا ىلإ اعدف «قرشملا
 لحو زع هللا ىلإ اعدف ماشلا لبقتسا مث «كيبل كيبل :بيحأف لحو زع هللا

 كيبل :بيحأف لجو زع هللا ىلإ اعدف نميلا لبقتسا مث «كيبل كيبل :بيحأف

 نع ةنيدملا لهأ نم ةقث نثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 )١( ةيآ :جحلا ةروس )١10(.
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 دوه نم ناك ام الإ «تيبلا جح دقو الإ يبن نم ام :لاق هنأ ريبزلا نب ةورع

 تيبلا باصأ قرغلا نم ناك ام ضرألا نم ناك املف ,حون هجح دقلو ءحلاصو

 رمأب لغاشتف ءادوه ىلاعت هللا ثعبف «ءارمح ةعطق تيبلا ناكف «ضرألا باصأ ام
 ىلاعت هللا ثعب مث ءتام ىح هجحي ملف «هيلإ لجو زع هللا هضبق ىح «هموق

 ميهاربإل لجو زع هللا هأوب املف ءتام يح هجحي ملف ؛هموق رمأب لغاشتف ًاحلاص

 .هجح الإ يب قبي مل مث ههجح

 ربحخلا بعك نع حابر يبأ نب ءاطع نع قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 يراوز لق ؛ءبر يأ :تلاقف هيلإ تكبو «لجو زع امير ىلإ ةبعكلا تكش :لاق

 كل لعاجو «[اذك] اليحنإ كل ثدحم نإ :امل لجو زع هللا لاقف «سانلا نافحو

 .اهتاضيب ىلإ ةمامحلا نينح كيلإ نونحي ًاراوز
 نع روصنم نع ديمحلا دبع نب ريرح ان :لاق يبأ نثدح :لاق دمحأ ان

 تيحد مث ؛ماع يفلأب ضرألا لبق تيبلا قلخ :لاق ورمع نب هللا دبع نع دهاجب

 .هنم ضرألا
 :رجحلا ناعضي مالسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإ

 دبع نب ليعامسإ نع ىئادمحلا رصن نب طابسألا نع سنوي ان :دمحأ ان

 فكلا يف قروو هدي يف رجح هعم ةنحلا نم مدآ جرح :لاق يدسلا نمحرلا
 ةتوقاي ناكف رجحلا امأو «بيطلا نم نورت ام هنمف دنهلاب قرولا ثبف «ىرخألا

 :ليعامسإل لاق رجحلا عضوم غلبف تيبلا ميهاربإ ئب املف ءاي ءاضتسي ءاضيب

 بهذف ههيتأي امه ىضري ال ًارارم هدرف ءاذه ريغ :لاقف «لبحلا نم رجحب ىيتئا

 املف ؛هعضوف ةنحلا نم مدآ هب جرخأ يذلا دنحلا نم رجحلاب ليربج هءاجو «ةرم

 .كنم طشنأ وه نم :لاق ؟اذمي كءاج نم :لاق ليعامسإ هءاجح

 :دوسألا رجحلا فصو

 باطخلا نب رمع نع رماع نع ليعامإ نب يرسلا نع سنوي ان «دمحأ ان
 نم ًاضايب دشأ وهو ضرألا ىلإ طبهأ ةنجلا راجحأ نم دوسألا رجحلا :لاق هنأ

١45 
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 مصأ الو مكبأ هسم ام كلذ الولو «مدآ ئب اياطخ نم الإ دوسا امف ءفسركلا

 .ئرب الإ ىمعأ الو

 نع ليهك نب ةملس نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع سنوي ان :دمحأ ان
 حير كلذ يف ىهو ناسنإلا هجوك هجو امل ةئيكسلا :لاق هنأ يلع نع لحجر

 .ةفافه

 نع هيبأ نع يشاقرلا ديزي نع ليعامسإ نب ميهاربإ نع سنوي ان :دمحأ ان
 ءاحورلا نم ةرخصلاب رم دقل :لاق مي هللا لوسر نأ يرعشألا ىسوم يبأ

 هيلع ىسوم مهنم قيتعلا هللا تيب نومؤي أبعلا مهيلع ةافح ًايبن نوعبس

 .مالسلا

 هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ةرسيم نب ديعس نع سنوي ان :دمحأ ان

 مهحسم نم دوساف نوكرشملا هحسمف ةنجلا توقاي نم رجحلا ناك :لاق ٌهْيي

 .هايإ

 :لاق سابع نبا نع يثوعلا ةيطع نع ةبقع نب بهو نع سنوي ان دمحأ ان
 هحسم امث دوساف نبللا نم ًاضايب دشأ ناك «قنحلا ةراجح نم دوسألا رجحلا نإ

 .مهيونذ نم مدآ ونب
 ةيمأ يأ ميركلا دبع نع يشرقلا هللا دبع نب ةملسم نع سنوي ان دمحأ ان

 ىلإ عفر نافوطلا نمز ناك املف «ةنحلا تاتوقاي نم ةتوقاي تيبلا ناك :لاق

 نوعبس ةليل لك هب فوطي «تيبلا عضوم ىلع عقو نآلا عقو ولف «ايندلا ءامسلا

 توقاي نم ءاضيب ةتوقاي وهو ءرجحلا سيبق ابأ ليربج عدوتساو ؛كلم فلأ
 دعاوق يف هعضوف «رجحلا هل جرخأف «ليربج هاتأ تيبلا ميهاربإ ئب املف «ةنجلا

 .هب دهشي ناسل هل دحأ نم مظعأ ةمايقلا موي وهو «تيبلا

 :ةيلهاجلا يف فاوطلا دنع لاقي ناك ام

 يبأ نب ديعس نع يدوعسلل هللا دبع نب نمحرلا دبع نع سنوي ان :دمحأ ان
 كموق ناك ام يردتأ :ةدرب يبأ هيبأل لاق هنأ رمع نب هللا دبع نع يرعشألا ةدرب
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 :نولوقي اوناك :لاق ؟نولوقي اوناك امو :لاق ؟تيبلاب اوفاط اذإ ةيلهاجلا ف نولوقي
 متت دقو هللاهمتأ ات نإ دحاو اذه مهللا

 املأ ال كل دبع يأو امج رفغت مهللا رفغت نإ

 ناك :لاق دهاحجم نع روصنم نع عيبرلا نب سيق نع سنوي ان :دمحأ ان

 :تيبلاب نوفوطي نيح نولوقي ةيلهاجلا لهأ
 الأ ال كل دبع يأو اج رفغت مهللا رضفغت نإ

 فوطي دحأ نكي مل :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنوي ان دمحأ ان

 ءةارع نوفوطي ءاسنلاو لاحرلا سانلا ةيقب ناكو «سمحلا الإ بايث هيلع ةبعكلاب

 .هسبلي بوثلا ةأرملا وأ لحرلا نوطعيف «سمحلا مهيلع بستحت نأ الإ

 لهأ ناك :لاق سيق نب دمحم نع ئيدملا رشعم يِبأ نع سنوي ان :دمحأ ان

 هيلع يذلا بوثلاب يمري نأ هسفن تباط نإف ءسمحلا نم نكي مل نم ةيلهاجلا
 مل نإف ؛هيف فاط ,ةكم لهأ نم ةيراع دجو وأ تيبلاب فاط اذإ ةبعكلا ىلإ

 اولاقف ءانايرع فاط ةكم لهأ نم ةيراع دجي لو «هيلع يذلا بوثلاب هسفن بطت

 نب دمحم لاق (ةمايقلا موي ةصلاح) غلب يح امب انرمأ هللاو ءاهيلع انءابآ اندجو

 موي ناك اذإف «رافكلا اهيف مهكرشي ايندلا ةايحلا يف اونمآ نيذلل يه :سيق

 .نونمؤملا امي صلح ةمايقلا
 تناك :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنوي ان :دمحأ ان

 نحن :نولوقي ةفلدزملاب ةفرع ةيشع نوضقي «سمحلا مهو ءاهنيد نيدي نمو شيرق
 ٌرَُث » :ىلاعت هللا لزنأف «تافرعب نوفقي برعلاو «سانلا ةيقب ناكو «تيبلا نطق

 .تافرعب سانلا عم اوفقوف اومدقتف 2” 4 ْئاَكلآَض اَقَأ ٌتْيَح َنِم أوضيفأ

 :ةلاسرلا لبق سمحلا فلاخي ولي لوسرلا

 نع ركب يبأ نب هللا دبع ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان دمحأ ان

 ١١( ةيأ :ةرقبلا ةروس )١959(.
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 :لاق معطم نب ريبج هيبأ نع معطم نب ريبج نب عفان نع ناميلس يبأ نب نامثع

 ؛تافرعب هل ريعب ىلع فقي وهو «هموق نيد ىلع وهو كلي هللا لوسر تيأر دقل

 .هل لجو زع هللا نم ًاقيفوت مهعم عفدي يح هموق نيب نم
 :ةيلهاجلا يف نوكرشملا هلعفي ناك ام

 نب ورمع نع قاحسإ يبأ نع ةدئاز يبأ نب ايركز نع سنوي ان :دمحأ ان

 :لاق ريغن اميك ريبث قرشأ :نولوقي عمجم نوكرشملا ناك :لاق رمع نع نوميم

 :كلذ نع ل هللا لوسر اناهنف «سمشلا علطت يح عمج نم نوضيفي ال اوناكف
 .سمشلا علطت نأ لبق للك هللا لوسر رفنف ءايركز لاق

 ف سانلا ناك :لاق نسحلا نع نوميم نب فسوي نع سنوي ان :دمحأ ان

 تلعف «نالف نبا نالف انأ :لاقف لبج قوف لحرلا ماق فرعملا اوتأ اذإ ةيلهاجلا

 مُثيصَق اَذِإَف » :لجو زع هللا لزنأف اذك يدح لعفو ءاذك يبأ لعفو ءاذك

 :لوقي "”4اركذ ّدَشَأ َوَأ ْمُكءآَباَ ورك ذك هلل أوُرَكْذَأَف ُْكَكِسَتم

 هذه تلزن نيح هلل هللا لوسر لاقف :ةيلهاحلا يف مكءابآ نوركذت متنك انمك

 نحنف «ءابآلا يف رخافتلاو ةوخنلا هذه مكنع عفر دق هلل نإ سانلا اهيأ اي :ةيآلا

 نم مَسَقلَخ نإ / ُساَنلآ امتي » رع هللا لاقو «بارت نم مدآ قلخو ءمدآ دلو

 ."”(مكاقتأ) ىلاعت هلوق ىلإ 4 َليآَبَقو اًبوُعْس ْمُكَئلَعَجَو َْأَوِرك
 :ىعس نم لوأو ةورملاو افصلا نيب يعسلا لصأ

 حابر يبأ نب ءاطع نع يميمتلا نوميم نب فسوي نع سنوي ان :دمحأ ان

 ميهاربإ اهعضو امل رحاه نإ :لاقف ةورملاو افصلا نيب يعسلا نع هلأس اناسنإ نأ

 «شطعلا هلتقيس ليعامسإ نأ تيرأ ىح ديدش شطع اهباصأ ليعامسإ اهنباو يه

 ءافصلا تتأ يح تقلطناو «تيبلا عضوم يف هتعضو ءهنم كلذ تيشح املف

 تلزن مث هل ىلاعت هللا وعدت تلعجف ؟ال مأ دعب تام له رظنت هقوف تدعصف

 )١١( ةيآ :ةرقبلا ةروس )5١١(.

 ١9( ةيآ :تارجحلا ةروس )١7(.
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 تدعصف «ةورملا تتأ يح يشمت تجرح مث هيف تعسف يداولا نطب تتأ تح

 عبس كلذ تلعفف «تيبلا ىلإ نيرجح اناكو ؟ال مأ دعب تام له رظنت اهقوف

 .ةورملاو افصلا نيب يعسلا لصأ اذهف «تارم

 َّنِإ » :ةيآلا هذه يف ءهيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنوي ان :دمحأ ان
 ملف جح اناسنإ نأ ول :ةشئاعل تلقف «ةيآلا 74 آر يآَعَس ني ةَوْرَمْلاَو افّصلآ

 تولتف «يلع لتاف :تلاق ءًاجرح هيلع نأ تننظ ام ةورملاو افصلا نيب فطي

 لوقت امك ناك ول :تلاقف 4 اًمهب توي نأ هيلع َحاَتُج اَلَف ١) هيلع
 نم سانأ يف ةيآلا هذه تلرن امنإو ءاممب فوطي الأ هيلع حانج الف :ناك

 «ةورملاو افصلا نيب اوفوطي نأ مهنيد يف لحي الو ةانل نومرحي اوناك شيرق

 نأ اننيد ف انل لحي الف ةانمل مرحن انك انإ» ٌهي هللا لوسرل اولاق اوملسأ املف
 َةَوْرَمْلاَو اًفَّصلآ َّنِإ » :ةيآلا لجو زع هللا لزنأف «ةورملاو افصلا نيب فوطن
 مل نم جح هللا متأ امف ءهللا رئاعش نم امه :ةشئاع تلاقف 4 ِهَّللآ رياكش نم
 .امه فطي

 :ىمر نم لوأو رامجلا يمر ببس
 لئس هنأ حابر يبأ نب ءاطع نع نوميم نب فسوي نع سنوي ان :دمحأ ان

 ىتأ يح حار مث «هب ىلصف مارحلا تيبلا ىتأ ميهاربإ نإ :لاقف رامجلا يمر نع

 ميهاربإ هامرف «ناطيشلا هل ضرعف ةرجشلا ىتأ نح قلطناف ليللا ضعب يف ىم
 ناكم ىتأ تح ىضم مث ؛هنع بهذف ءرجح لك عم ربكي «راجحأ ةعبسب

 رجح لك عم «ربكي «راجحأ ةعبسب هامرف «ناطيشلا هل ضرع اهيلي يلا ةرمجلا

 ةعبسب هامرف «ناطيشلا هل ضرع ةثلاثلا ةرمحلا عضوم ىح ىضم مث هنع بهذف
 صتقا هلو هيبن لجو زع هللا ثعب املف ؛هنع بهذف ءرجح لك عم ربكي راجحأ
 .هلثم عنصف ميهاربإ عنص ام

 )١( ةيآ :ةرقبلا ةروس )/١8(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :حبذلا دنع ةيلهاجلا لهأ هلعفي ناك ام

 يف سانلا ناك :لاق نسحلا انأ :لاق يلذحلا ركب يبأ نع سنوي ان :دمحأ ان

 ىلع اهوعضوف موحللا اوحرشو «ةبعكلا هجو ءامدلاب اوحخطل اوحبذ اذإ ةيلهاجلا

 عابسلا هلكأت يح لجو زع هلل هانلعج ًائيش لكأن انل لحي ال :اولاقو «ةراجحلا

 هعنصن انك اعيش :هل اولاقف لو هللا لوسر سانلا ءاج مالسإلا ءاج املف «ريطلاو

 أوُلُكَف » لجو زع هللا لزنأف «لجو زع هلل وه امنإف ؟نآلا هعنصن الأ «ةيلهاجلا يف

 زع هلل سيل كلذ نإف اولعفت ال» دلي هللا لوسر لاقف " 4 ْأوُمِعَطأَو ابِ
 .عدف تئش نإو لكف تئش نإف ؛لكألا مهيلع مزعي ملف :نسحلا لاق « لجو

 لوق نع حيجب يبأ نبا تلأس :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 هللا قلخ موي هتئيهك راص ىتح رادتسا دق نامزلا نإ» كني هللا لوسر

 امنإو ًأرهش ةنس لك يف نولخدي شيرق تناك :لاقف «ضرألاو تاومسلا

 - هلوسرل ىلاعت هللا قفوف «ةرم ةنس ةرشع نا لك ف ةجحلا اذ نوقفاوي اوناك

 :لك هللا لوسر لاقف ءاهيف لك هللا لوسر جحف «ةجحلا اذ -جح ىلا هتجح يف

 «ضرألاو تاومسلا هللا قلخ موي هتئيهك راص ىتح رادتسا دق نامزلا نإ»

 ام ىلع :لاقف ؟ديسأ نب باتعو ركب يبأ ةجحب فيكف :حيجم يبأ نبال تلقف

 يذ ف نوجحي اوناك :لاقف حيح يبأ نبا رسف مث «هيلع نوجحي سانلا ناك

 .ًارهش رشع نا اوغلبي ح رفص مث مرحلا يف لبقملا ماعلا مث ةجحلا

 :جحلا كسانم مالسلا امهيلع ميهاربإ ليلخلا ملعي ليربج
 نب هللا دبع نع ةسينأ يبأ نباو ىليل يبأ نبا نع سنوي ان :لاق دمحأ انثدح

 ليربج لزن» :لاق دك هللا لوسر نأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ةكيلم يبأ

 :ىيي لاق «امجه تاولصلا هب ىلصف هب حارف ءامهيلع هللا ىلص ميهاربإ ىلع

 مث رجفلا ىلص ّىح هب تابف ءاعمتجا مث .ءاشعلاو «برغملاو ءرصعلاو «رهظلا

 )١( ةيآ :جحلا ةروس )١58(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 - نيتالصلا هب ىلصف «سانلا لزتي يذلا لزتملا هب لزن بح ةفرع موي هب راس
 ناك يح فقوملا يف هب فقو يح راسف :لاق ءاعمتجا مث -«ًاعيمج :ىجحي لاق»

 هب ىتأ يح ضافأ مث «برغملا ةالص نيملسملا نم دحأ يلصي ام لجعأك

 امي تاب مث :لاق .ًاعيمج ءاشعلاو برغملا :ىيحي لاق «نيتالصلا هب ىلصف «ًاعمج»
 ىح هب ضافأ رجفلا ةالص نيملسملا نم دحأ يلصي ام لجعأك ناك اذإ ىح
 يبأ نبا لاق- هب فاطف تيبلا هب ىتأ مث قلحو حبذ مث ءاهامرف ةرمجلا هب ىتأ

 دمحم ىلإ لحو زع هللا ىحوأ مث «مايألا كلت اهيف ماقأف نم ىلإ هب عحر مث :ىليل
 .ًافينح ميهاربإ ةلم عبتا نأ ل

 عيني نب ديز نع قاحسإ يبأ نع ةدئاز يبأ نب ايركز نع سنوي ان دمحأ ان
 تيبلاب فوطي الأ «ةءارب» تلزن نيح لي هللا لوسر ىئيثعب :لاق يلع نع
 .كايرع

 :سمحلا ع دتبت شيرق
 ءانب لبق يردأ الح شيرق تناكو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 نحن :اولاقف «مهنيب هورادأو هوأر ايأر ءسمحلا يأر تعدتبا -هدعب وأ ةبعكلا
 نم دحأل سيلف ءافاكسو ةكم ونطاقو «تيبلا ةالوو «مرحلا لهأو ميهاربإ ونب

 اف ءنلا فرعت ام لثم بوعلا هل فرعي الو ءانتلزتم لثم الو ءانقح لثم برعل
 تفختسا كلذ متلعف نإ مكنإف «مرحلا نومظعت امك لحلا نم ًائيش اومظعت

 اوكرتف «مرحلا نم اومظع ام لثم لحلا نم اومظع دق :اولاقو ءمكتمرح برعلا
 جحلاو رعاشملا نم اهنأ نوفرعيو نورقي مهو ءاهنم ةضافإلاو ةفرع ىلع فوقولا
 اوضيفي نأو اهيلع اوفي نأ برعلا رئاسل نوريف ؛مالسلا هيلع ميهاربإ نيدو

 الو ةمرحلا نم جرخن نأ انل يغبني سيلف مرحلا لهأ نحن اولاق مهنأ الإ ءاهنم
 نم اودلو نمل اولعج مث مرحلا لهأ سمحلاو ءسمحلا اهمظعي امك اهريغ «مظعن

 لحي ام مهل لحي «مهايإ مهقدالوب مهل يذلا لثم مرحلاو لحلا كاس نم برعلا
 يف مهعم اولخد دق ةعازخو ةنانك تناكو ؛مهيلع مرحي ام مهيلع مرحيو «مهش



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اوطقأي نأ سمحلل يغبني ال :اولاقف نكت مل ارومأ كلذ يف اوعدتبا مث «كلذ

 الإ اولظتسي الو رعش نم ًاتيب اولحدي الو مرح مهو نمسلا اولسي الو ءطقألا

 نأ لحلا لهأل يغبني ال :اولاقف كلذ يف اوعفر مث ءًامارح اوماد ام مدألا تويب يف

 ءارامع وأ ًاجاجح اوءاج اذإ مرحلا يف لحلا نم مهعم هب اوءاج ماعط نم اولكأي

 اودجي مل نإف ءسمحلا بايث يف الإ مهفاوط لوأ اومدق اذإ تيبلاب اوفوطي الو

 دجي مل ةأرما وأ لجر نم مركتم مهنم مركت نإف «ةارع تيبلاب اوفاط اهنم ًائيش

 نم غرف اذإ اهاقلأ «لحلا نم امي ءاج بلا هبايث ف فاطف «سمحلا بايث نم ًابوث

 كلت يمست برعلا تناكو ءادبأ هريغ دحأ الو ءاهسمي ملو امي عفتني مل «هفاوط

 ؛تافرع ىلع اوفقوو «هب تنادف كلذ ىلع برعلا اولمحف «ىقللا بايثلا

 لهأ ناكف «كلذ نم مهل اوعرش امءاوذحأو «ةارع تيبلاب اوفاطأف ءاهنم اوضافأو

 ءامب اوءاج يلا مهداوزأ اوعضو مرحلا اولخد اذإف ءًارامعو ًاحاجح نوتأي لحلا

 «ةراحإب امإو ةيراع امإ مرحلا بايث نم ًابايث اوسمتلاو ؛مرحلا ماعط نم اوعاتباو

 ءاسنلا امأو «ةارع نوفوطيف لاحرلا امأ «ةارع اوفاط اودجي مل نإف اهيف اوفاطف

 ةأرما تلاقف «هيف فوطت مث ءاهيلع هحرطت ًاعرد الإ اهلك اممايث نهادحإ عضتف

 :فوطت كلذك ىهو برعلا نم
 هلحأ الف هم ادب امو هلك وأ هضعب ودبي مويلا

 ءهريغ الو وه امي عفتني ملف اهاقلأ اهيف ءاج يلا هبايث يف مهنم فاط نمو

 :هبحي وهو هبرقي ال هكرت ًائيش ركذي برعلا نم لئاق لاقف

 مهرح نيفئاطلا يديأ نيب يقل هنأك هيلع ىرك ًانزح ىفك

 6 هيبن لجو زرع هللا ثعب يح كلذك اوناكف ء«سمت ال :لوقي



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :ةبعكلا شيرق ناينب ببس

 :لاق قاحسإ نبا نع ريكب نب سنوي ان :رابحلا دبع نب دمحأ انثدح
 نإ مث «ةرئان الو فالتخا اهنيب سيلف ءفارشأ اهنم ةلببق لك ف شيرق تماقأف
 اغإو ءاهمده نوباهيف كلذب نومهي اوناكو «ةبعكلا ناينب ىلع اوعمجأ اشيرق

 شيرق نم ًارفن نأ كلذو اهفيقستو اهعفر اودارأف «ةماقلا قوف ؟”امضر تناك
 هدنع دجو يذلا ناكو .ةبعكلا فوج رئب ف نوكي ناكو «ةبعكلا رتك اوقرس

 ,ةعازخخ نم ورمع نب حيلم نبل ىلوم رمع وبأ كش «ديود وأ- ليود رتكلا
 نب رماع نب ثراحلا كلذ يف مهتا نمم ناكو «مهنيب نم هدي شيرق تعطقف
 نب بهو وبأ همأل فانم دبع نب لفون نب رماع نب ثراحلا اخأ ناكو «لفون
 دنع هوذحأ نيح ةبعكلا رتك اوعضو مهنأ شيرق معرت يذلا وهف «بلطملا دبع

 هوعطقف -ديود وأ- ليود ىلع مهولد شيرق مهتتأ املف -ديود وأ- ليود
 دنع ناك كلذ نأب اونقيتسا نيح ًاشيرق نأ اوركذو «هدنع هوعضو مهفإ :لاقيو

 ناهك نم ةنهاك ىلإ هب اوجرخف «فانم دبع نب لفون نب رماع نب ثراحلا
 نم لحتسا امب نينس رشع ةكم لحدي ال نأب اهتناهك نم هيلع تعجسف «برعلا
 .نينس رشع اطوح اميف ناكف ؛ةكم نم هوجرخأ مهنأ اومعزف «ةبعكلا ةمرح

 اوذخأف «تمطحتف مورلا نم لحرل ةدح ىلإ ةنيفسب ىمر دق رحبلا ناكو
 ف مهسفنأ يف مهل أيهتف «راحجن يطبق لحر ةكمب ناكو ءاهفقسل هودعأف اهبشح
 ام اهيف حرطي ناك يلا ةبعكلا رثب نم جرخت ةيح تناكو ءاهحلصي ام ضعب

 مهنأ كلذو «نوباهي امم تناكو «ةبعكلا رادج ىلع قرشتف ؛موي لك ال يدهي
 اهاف تحتفو تشكو تلأزحا الإ دحأ ةبعكلا رثب نم برتقي ناك املك اومعز
 ءعنصت تناك امك ةبعكلا رادج ىلع قرشت اموي يه امنيبف ءافوباهي اوناكف

 بهذف ءاهقرشتم نم اهفطتخاف وه ام نوردي ال ًارئاط اهيلع لجو زع هللا ثعب
 ضعب ىلع اهضعب لعحت ةراححلا :مضرلا (1)



 نمل ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 اندنع ءاندرأ ام يضر دق لجو زع هللا نوكي نأ وجرن انإ :شيرق تلاقف ءامب

 راجفلا دعب كلذو «ةيحلاب ىلاعت هللا بهذ دقو «بشخلا اندنعو قيفر لماع

 .” ةنس نيثالثو سمخ نبا كاذ ذإ و هللا لوسرو «ةنس ةرشع سمخب

 :ةبعكلا ءانب دنع هل ثدح امو بهو وبأ

 نب دئاع نب رماع بهو وبأ ماق اهئانبو اهمده ىلع مهرمأ اوعمجأ املف

 ىلإ عجر يح هدي نم بئوف «ًارجح ةبعكلا نم لوانتف موزخم نب نارمع نب دبع

 مكبسك نم اهفاينب يف نلخدت ال شيرق رشعم اي :لاقف -نومعزي اميف- هعضوم

 نم دحأ نم ةملظم الو ءابر عيب الو «"”يغب رهم اهيف نلخدت الو ًابيط الإ
 ."7ةريغملا نب ديلولا مالكلا اذه نولحنيو «سانلا

 هنأ حيج يبأ نب هللا دبع نثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 بهو يبأ نب ةريبه نب ةدعجل انبا ىأر هنأ ةيمأ نب ناوفص نب هللا دبع نع ثدح

 ليقف ؛هنع لأسف تيبلاب فوطي موزخم نب نارمع نب دبع نب ذئاع نب ورمع نبا

 ابأ عي هدج نإ :ناوفص نب هللا دبع لاقف ءبهو يبأ نب ةريبه نب ةدعج نبا اذه
 ع

 هدي نم بثوف اهمده شيرق تدارأ نيح ًارجح ةبعكلا نم ذأ يذلا وه بهو

 نم اهيف اولخدت ال شيرق رشعم اي :كلذ دنع لاقف ؛هعضوم ىلإ عجر ىح

 «سانلا نم دحأل ةملظم الو ءابر عيب الو «يغب رهم اولخدت ال ًابيط الإ مكبسك

 :برعلا نم رعاش لوقي هلو ءًافيرش ناكو ل هللا لوسر لاح بهو وبأو

 بئاخ ريغ اهلحر تحارو تحرل يتيطم تخنأ بهو يبأب ول

 بئاوذلل هباسنأ تلصح اذإ بلاغ نب يؤل يعرف نم ضيبأو

 )١( داشرلاو ىدهلا لبس :رظنا )١159/1(.

 .ةرجاف يأ :ةيغبو «ءاغب ةأرما :لاقي (؟١)

 )١١86155/١1( «تاقبطلا» يف دعس نباو )١886587/9( «خياتلا» يف يربطلا هاور (5)

 .قاحسإ نبا فيرط نم (77271/7) لئالدلا يف يقهيبلاو



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 بياطألا عورف هادج طسروت ىدنلل حاتري ميضلا ذخأل يبأ

 بئابسلا لثم نهولعي زبخلا نم هنافج المي ردقلا دامر ميظع

 :ةبعكلا ةئرجت يف شيرق لئابق بيصن
 ةبعكلا شيرق تأرحت مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ؛دمحأ انثدح

 دوسألا نينكرلا نيب امم ناكو «ةرهز يبو .فانم دبع نبل بابلا قش ناكف

 اهرهاظ ناكو «مهيلإ اومض شيرق نم لئابقو ميتو موزخم ئبل يناميلا نكرلاو
 ئببلو ءيصق نب رادلا دبع نبل ؛ميطحلا وهو ءرجحلا قش ناكو ؛حمجو مهسل
 .بعك نب يدع بو «يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ
 :ةبعكلا مده أدبي ةريغملا نب ديلولا

 مكؤوبأ انأ :ةريغملا نب ديلولا لاقف ءهنم اوقرفو اهمده اوباه سانلا نإ مث
 ديرن ال انإ مهللا «©"0عدرت ال مهللا :لاق مث ءاهيلع ماقف «لوعملا ذحأف ءاهمده يف

 اذام رظنن :اولاقو ةليللا كلت سانلا صبرتف نينكرلا ةيحان نم مده مث «ريخلا الإ
 ءيش هبصي مل نإو «تناك امك اهانددرو ًائيش اهنم مدن لد بيصأ نإف «هبيصي
 املف هعم سانلا مدهو مدهي ًايداغ حبصأف ءانعنص ام لجو زع هللا يضر دقف
 ذخآ ةمنسألاك رضحخ ةراجح ىلإ اوهتنا يح هوعبتا ةبعكلا سأ ىلإ مدحلا ىهتنا

 :ساسألا مده نع شيرق عانتما ببس

 نمم شيرق نم ًالاجر نأ تئدُخ :قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ انثدح
 املف ءامهادحإ علقيل ةلثعلا اهنم نيرجح نيب لحجر لحدأ :اولاق اهمدهي ناك

 .سألا كلذ كيرحت كلذ دنع اوباهف ءاهرسأب ةكم تضفنت رجحلا كرحت
 :نكرلا يف دجو يذلا باتكلا

 هللادبع نب داّبع نب ىجي انثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ انثدح

 .غرت مل «ةياور يفو ءعزفت مل يأ «عرت ل» ةياور فو )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اهضعب يف وأ ةبعكلا سأ يف اودجو مهنأ تْئدُخ :لاق دابع هيبأ نع ريبزلا نبا

 لجو زع هللا تيب اذه :امهادحإ يف ًبوتكم ماعنلا ضيب لثم رفُص نم اًئيش

 نالف بل ةءارب :ىرخألا يفو هلهأ نم لوأ هلحي ال ءاذك نم هلهأ قزر مارحلا

 .اهوجح هلل ةجح نم ؛برعلا نم يح

 ف تدحو اًشيرق نأ تثّدحو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان .دمحأ ان

 لحجر مهياع هأرق ىح وه ام اوردي مل ةينايرّسلاب اًباتك ماقملا ضعب يف وأ نكرلا

 تعنصو ضرألاو تاومسلا تقلخ موي اهتقلخ ةكّب وذ هللا انأ» :دوهي نم

 ءاهبشاخأ لوزت يح نولوزي ال ءافنح كالمأ ةعبسب اهتففحو ءرمقلاو سمشلا

 .«نبللاو ءاملا يف اهلهأل كرابم

 :ماقملا يف دجو يذلا باتكلا

 نم اهقزر اهيتأي مارحلا ةكم» :هيف اًباتك ماقملا ف اودجو مهنأ تئدُحو

 .«اهلهأ نم لوأ اهلحي ال لبس ةثالث

 يثدح :لاق يبعشلا رماع نع ةدئاز يبأ نب ايركز نع سنوي ان «دمحأ ان

 ىلع هتينب «ةكب وذ هللا انأ» :تيبلا فقس يف ةجتخت يف وأ ماقملا لفسأ يف أرق نم

 نم مهقزر تلعجو «ءاملاو ؛محللا يف هلهأل تكراب «ءافنح كالمأ ةعبس هوجو

 .«اهلهأ نم لوأ اهتمرح لحتسي الو «لبس ةثالث

 تدهش :لاق برح نب ديعس نع ةبلْعَت نب رذنملا نع سنوي ان «دمحأ ان

 ىلع اوتأف تيبلا ءانبل لي ميهاربإ سسأ يلا دعاوقلا علقي وهو ريبزلا نب هللا دبع

 ("”هاراوف مالسلا هيلع ليعامسإ ربق اذه :ريبزلا نبا لاقف ؛ميطحلا دنع ءارفص ةبرت

 :رجحلا عضو يف شيرق نيب فالتخالا
 اهئانبل شيرق نم لئابقلا تعمج مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 عفر يف اومصتخاف نكرلا عضوم ءانبلا غلب ىح اونب مث اقدح نم عمجت ليبق لك

 نبا قيرط نم 57365170/7(«2) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا دروأ ١

 .قاحسإ



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 يح هعفرن نحن ةليبق لك تلاقف ءىرخألا نود هعفرت نأ ديرت ةليبق لك «نكرلا
 .لاتقلا اودعأو ءاوفلاحت وأ ("0 وب زاحت

 :مدلا ةقعل

 نب يدع ونبو مه اوفلاحت مث امد اهوئلمف ف ةنفح رادلا دبع ونب تبرقف

 يف لاقف مدلا يف اهوسمغف ةنفحلا كلت يف مهيديأ اولحدأف توملا ىلع بعك

 مدلاب بضخن وأ عيصمج نحمنو متدرأدق يذلا َيأن ال هللاو

 ملظن ةيربلا ملع ىلع فيكف هنوركنت ال تيبلا ةالو نحنو

 مرحم لك يف هللا باقع ىشخنو عفان وه يذلا دمحلا هب يغبسنل

 ملعم لك ىلع بلص رسكم هل انتاتق زعو انومورت فيكف

 ماس نكرلا برقي نأ ,تاهيهف
 ابساجح تيبو انولخت امإف

 :فانم دبع نب بهو هباحأف

 اهمركأ تئج ام اذإ اشيرق غلبأ

 ةرهاظ بصغلا ىلإ انيبأ انإ
 انبراقي يح الف ماركلا نحن
 ارهط انفلح يف اثدحم ىرأ دقو

 انب دارأ اذام انزع انل ىبأ

 هلبقنل اًقسخ انب اودارأ موق

 مرحخلاب نكرلا كلذ اوءونت امإو

 ابسلغ مكيتؤن الف انيبأ انأ

 اباس مكيتزن ال كدجوانإ
 ابأ نومركألا نحنو كوسلملا نحن
 ابجتحم كلملا باجح يف ىرتامك

 ابجع مهفلح يف انب اودارأموق
 ابضغ مهيتؤن ال كبرو الك

 :رجحلا عضو ةلكشم لحي ةريغملا نب ةيمأ وبأ

 وأ «لايل عبرأ شيرق تثكمف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ انثدح

 معزف ءاوفصانتو ءاورواشتف دجسملا يف اوعمتجا مهإ مش «ضعب نم مهضعب اسمح

 .«اووزاحت» كلذكو «اورواحت» ةياور فو )١(



 ااناح قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 رشعم اي:لاق ءاهلك شيرق ديسو ءأريبك ناكو (ةيمأ اَبأ نأ ةياورلاو ملعلا لهأ ضعب

 .دجسملا باب نم مكيلع لحدي نم لوأ هيف نوفلتخت اميف مكنيب اولعحا شيرق

 :لاكشإلا يهنيو رجحلا عضي هلي لوسرلا
 :اولاق هوأر املف دلي هللا لوسر لحد ءهب اوضرو «كلذ ىلع اوقفاوت املف

 اومله :لاقف «ربخلا هوربخأ مهيلإ ىهتنا املف ءاننيب ىضق امم انيضر دق نيمألا اذه

 ةليبق لك ذحأتل :لاق مث هيديب هيف نكرلا للك هللا لوسر عضوف «هب هوتأف ابو

 هعضو هعضوم هب اوغلب اذإ يح هوعفرف ءاعيمج اوعفرا مث ؛بوثلا نم ةيحانب
 نيمألا ةيلهاملا يف ىمسمي دلي هللا لوسر ناكف «هيلع نب مث ؛هديب لي هللا لوسر

 .هيلإ يحوي نأ لبق
 دمحم رفعح يبأ عم ًاسلاج تنك :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان

 «بلطملا دبع نب ثراحلا نب ةعيبر ىلوم «جرغألا نمحرلا دبع انب رمف يلع نبا

 يذلا وه بلطملا دبع نأ هب ثدحت يذلا اذه ام جرعأ اي :لاقف هءاجف هاعدف

 دبع نب رمع عم نم نْئّدح هللا كحلصأ :لاقف ؟هعضوم يف نكرلا رجح عضو

 «ةبعكلا ناينب ترضح :لوقي تباث نب ناَّسَح نع ثدُح هنأ ثّدحي زيرعلا

 هابجاح هل بصع دق ريبك خيش روسلا ىلع اًسلاج بلطملا دبع ىلإ رظنا نأكف
 لبقأ مث ءادشار ذفنا :لاقف «هيديب هعضو يذلا وه ناكف «نكرلا هيلإ عفر يح

 هللا لوسر الإ هعضو امو ءطق هب انعم ام ءيشلا اذه نإ :لاقف رفعج وبأ ىلع

 وهف دجسملا باب نم مكيلع لحدي نم لوأ :اولاقف شيرق هيف تفلتحا «هديب لي
 ءطسبف بوثب رمأف ؛هومكحف «نيمألا اذه :اولاقف لو هللا لوسر لحدف «مكنيب

 بوثلا نم ةليبق لك ذحأتل :لاق مث ءبوثلا ىلع هعضوف «هيديب نكرلا ذأ مث

 لوسر هذحخأ هعضوم ىلإ هب اوهتنا اذإ ىح ءاًعيمج اوعفرف ءاعيمج اوعفراو «ةيحانب
 .هيلع يب مث هديب هعضوم يف هعضوف ُ هللا

 :ةبعكلا ءانب دنع كلي لوسرلا نس
 سمخ نبا ذئموي هيلي هللا لوسرو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا ١51
 نيعبرأ نبا وهو «نينس سمخب ةبعكلا ءانب دعب يحولا هيلع لزنو «ةنس نيثالثو

 ."0ةنيدملا ىلإ رحاه مث ةنس ةرشع ثالث ةكمم. ماقأو «ةنس

 :ةبعكلا ناينب نم شيرق عنمت تناك يتلا ةيحلا يف بلطملا دبع نب ريبزلا رعش
 ام لوأ كلذ ناكف تفقس مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان

 دبع نب ريبزلا لاق اودارأ ام ىلع اهونبو ناينبلا نم اوغرف املف «ةبعكلا تفقس

 :لاقف «ءامل ةبعكلا ءانب باهت شيرق تناك يلا ةيحلا رمأ نم ناك اميف بلطملا

 باقعلا تبوصت ال تبجع

 شيشك اه نوكي تناك دقو

 تدنش ناينبلا ىلإ انمق اذإ

 تءاج زجرلا انيشخ نأ املف

 تلخ مث اهيلإ اهتهضف
 ءانب ىلع نيدشاح انمقف

 هنم سيسأتلا عفرن ةادغ

 يزل ينب كيلمل هب زعأ
 يدع ونب كانه تدشح دقو

 ازع كاذب كيلملا انأوبف

 بارطضا امن ىهو نابعتلا ىلإ

 بائثو اهل نوكي انايحأو

 باكمت دقو ءانبلا انيق

 بابضلا اهل لظي دق باقع

 باجح هل سيل ناينبلا نل

 بارتلاو دعاوقلا هنم انل

 بايث انيواسم ىلع سيلو

 باهذ مهنم هلصأل سيلف

 بالك اهمدقت دق ةرمو

 باوقثلا سمتسلي هللا دنعو
 :ًاضيأ كلذ يف بلطملا دبع نب ريبزلا لاقو

 ندهع رخآ راصبألا ىدم ناكف
 هدامع نوعفري موق ءاج اذإ

 تلدت نيج نابعثل هلا اهفطخم و

 تلطو كانه تاتاب امدعب امك

 تلأزحاو مهوجن تدش تيبلا نم

 ١١( «تاقبطلا» ف دعس نباو «(455/9) «دنسملا» يف دمحأ هاور )1١١17 2118/1١((؛
 «هكر دتسم» يف مكاحلاو «(ها/ل/5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو )١/ »)554دروأو

 .قاحسإ نبا نع (؟١1 270370/؟) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ةصقلا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 تلح هللا ةنعل انيلع نأب ةعامج اننظ ىتح تحرب امف

 تلضأ انم ملحلاو انل ىسعف ةيطخ انملع دق اعيمج انلقف

 :ةيحلا نأشو ةبعكلا ناينب يف ةريغملا نب ديلولا لاقو

 رعذ ىلع رومألا مار نمل يأرو ةربع موق اي نابعتلا يف ناك دقل

 ريف ينب اي مكنم دمح ريغ هب 2 يمتري قلحما رسنلا ىوه ةادغ

 ("”رهدلا رخآ اوعفرت ال نأب متفخو مكتارس مولح تلض ام نيح ىلع

 :جحلا يف ؟”سْيُخلا تاعدتبم لاطبإ

 هيبن ىلع لجو زع هللا لزنأو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ انثدح

 ُثيَح نو أوف يَ )ل :هحح ننس هل عرشو «هرمأ مكحأ نيح هك دمحم

 ةنس يف ءبرعلا سانلاو اًشيرق ئيعي .ةيآلا "4 هلآ أوُرِفْغَتَسآَو ُساَتلآ َضاَقَأ

 اميف ىلاعت هللا لزنأو ءاهنم ةضافإلاو ءاهيلع فوقولاو تافرع ىلإ جحلا
 «ةأرع اوفاط نيح تيبلا دنع مهسابلو مهماعط نم سانلا ىلع اومرح اوناك

 كتي أود َمَداَء بي 5 ) :لحلا نم ماعطلا نم هب اوءاج ام اومرحو

 (2) َنيِفرَسْمْلا ُبِيْع اَل مهن اوفس لَو أوُيَرْسَآَو أوُلَكَو ٍرِجَتَ لك َدنِع

 امو سمحلا رمأ ىلاعت هللا عضوف .ةيآلا رخآ ىلإ 274 هلآ ةَئيز َمَّرَح َنَم لق

 زع هللا ثعب نيح مالسإلا يف سانلا ىلع كلذ نم تعدتبا شيرق تناك
 لَو اًدمحم هلوسر لجو
 :ةلاسرلا لبق سمحلا فلاخي هيي لوسرلا

 نع ركب نب هللا دبع ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان

 هنأ معطم نب ريبج هيبأ نع معّطُم نب ريبُح نب عفان نع ناميلس يبأ نب نامثع

 .قاحسإ نبا نع «(717/1/57) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا هدروأ )١١(
 .هل اوسمحتو « ,مهمعز ىلع مهنيد يف اودتشا مهنأل اسمح اوعم :سمخلا 7١9(

 )١99(. ةيآ :ةرقبلا ةروس (؟)

 .(59-85) ةيآ :فارعألا ةروس (:9)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 قح هموق نيب نم تافرعب هل ريعب ىلع فقي و هللا لوسر تيأر دقل :لاق
 .©)هل لجو زع هللا نم اقيفوت مهعم عفدي

 :35 لوسرلا ةنعب نع نوثدحتي ناهكلا
 دوهيلا نم رابحألا تناكو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 لبق هي هللا لوسر رمأب اوثدحت دق برعلا نم ناهكلاو ءىراصنلا نم نابهرلاو
 اميف ىراصنلا نم نابهرلاو «دوهي نم رابحألا امأ .هنامز نم براقت امل هثعبم

 هيف مهيلإ مهئايبنأ دهع يف ناك امل هنامز ةفصو «مهبتك ف هتفص نم اودجو
 ؛عمسلا نم نوقرتسي اميف نحللا نم نيطايشلا هب مهيتأتف برعلا نم ناهكلا امأو

 ةنهاكلاو نهاكلا ناكو «موجنلاب فذقلاب كلذ نع بجحت ال يهو تناك ذإ

 هللا هنعب نح الاب هيف برعلا يقلت ال هرمأ ضعب ركذ امهنم عقي ال برعلا نم

 .اهوفرعف «نوركذي اوناك يلا رومألا كلت تعقوو ءلجو زع
 :هثعبم ليلدد بهشلاب نجلا فذق

 نع نيطايشلا تبجح هثعبم رضحو لَك هللا لوسر رمأ براقت املف
 اومّرف اهيف عمسلا قارتسال دعقت تناك يلا دعاقملا نيبو اهنيب ليحو «عمسلا

 هللا لوقي دابعلا ف لجو زع هللا نم ثدح رمأل كلذ نأ نحللا تفرعف ,موجنلاب

 نع اوبجح ذإ نممللا ربخ هيلع صقي وهو ,هثعب نيح مالسلا هيلع هيبنل ىلاعت

 وأ لق » :اوأر ام اوأر نيح كلذ نم اوركنأ امو اوفرع ام اوفرعف ؛عمسلا
 ا 3

 0 نأ

 4 اَدَّشَر د مُجَر مهي داَرَأمأ + : :هلوق ىلإ 4 َعَمَتَسَآ هن

 الثل ؛هل كلذ لبق عمسلا نم تعنم امنإ تفرع لوقلا نحلا تعم املف

 نم مهءاج ام ضرألا لهأ ىلع سبتليف «ءامسلا ربخ نم ءيش يحولا لكاشي
 © َنيِرِذَمُت مِهِيَوَق لإ أَوَلَو » :اوقدصو اونمآف «هبشلا عطقو لجو زع هلل

| 

 .هوحنب )١719(( :((814/7) ملسمو )١575(« «(511/5) يراخبلا هاور )١(

 )1١-١٠١(. ةيآ :نجلا ةروس )١(



 ممِي-ا-ايسم اان( قاس نبال ةيوففلا ةديلا
 .ةيآلا رخآ ىلإ 4 ابنك اَنْعِمَس نإ آَنَمَوَهَيْأوُناَ

 ني ٍلاَجِرِب َنوُدوُعَي سنإلا َنِّم ُلاَجر ناك هََّأَو 9 :نحلا لوق ناكو
 اذإ (مهريغو شيرق نم «برعلا نم لاجر ناك هنإ 4 اَقَهَر َمِهوُداَرَ نجل

 اذه زيزعب ذوعأ ينإ :لاق هب تيبيل ضرألا نم داو نطبب لزتف لجرلا رفاس
 .هيف ام رش نم «ةليللا نحلا نم يداولا

 ةأرما نأ ملعلا لهأ ضعب ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان دمحأ ان

 ةليل اهبحاص اهءاج ةيلهاجلا يف ةنهاك تناك ةَحاَطُيَعلا :ال لاقي مهّس نب نم

 نيح شيرق تلاقف ءرحنو رقع موي نذأ نم نذإ :لاقف اهتحت ضقناف يلايللا نم
 ام بوعش :لاقف اهتحت ضقناف «ءىرحخأ ةليل اهءاح مث ؟ديري ام :كلذ اهغلب

 نإ ؟ديري اذام :اولاق اًشيرق كلذ غلب املف «بونحل بعك هيف عّرصت بوعشل

 دحأو ردب ةعقاو تناك يح اوفرع امف ءوه ام اورظناف ؛نئاك وه رمأل اذه

 .هتبحاص ىلإ هب ءاج يذلا ناك هنأ اوفرعف «بعشلاب

 يف ميهاربإ نع روصنم نع ديمحلا دبع نب ريرج نع نسحلا ان «دمحأ ان
 نأ َنِي ِلاَجرب َنوُدوُعَي سنإلا َنِّي لاَجِر َنآك مُهَنَأَو ١ :ىلاعت هلوق
 اذه ديسب ذوعن انإ :اولاق اًيداو اولزن اذإ اوناك :لاق ؛4 اَقَهَر َمِهوُداَرَ

 كلمت ال نحن ءانب نوذوعتت نوينحلا لوقيف :لاق هيف ام رش نم يداولا

 .ةأرج مهيلع اودادزاف :لاق 4 اَقَهَر ٌمُهوُداَرَق » :لاق !اًعفن الو اًرض انسفنأل
 نم يحلا اذه ناكو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان .دمحأ انثدح

 نأ هلك هللا لوسر ركذ نم دوهي نم نوعمسي اوناك امم نوثدحتي راصنألا

 نب نامعنلا مأ ةمطاف نأ لَك هللا لوسر ثعبم لبق «ةنيدملاب عقو ركذ لوأ

 تناكف «عبات اهل ناكو -ةيلهاجلا اياغب نم تناكو- راجنلا يب يأ ءورمع

 هيف نم ىلع اماحتقا هيف يه يذلا تيبلا محتقا اهءاج اذإ ناك هنأ ثدحت

 :هل تلاقف ؛ءعنصي ناك امك عنصي ملو رادجلا ىلع عقوف ءاّموي اهءاج يح

 .انزلا مرحتب ين ثعب :لاق ؟مويلا كلام



 :نجلا يمرب تعزف نم لوأ فيقث
 ةريغملا نب ةبقع نب بوقعي ٍنثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نم ًالحر نأ :هثدح هنأ دوعسُم نب ةبّتَع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع سنخألا نب

 ىلع هيأرب نضي ناكو ؛برعلا ىهدأ نم ناكو «ةيمأ نب ورمع :هل لاقي فيقث

 فيقث سانلا نم امل عزف يح لوأ ناك «موجنلاب يمر املف :بوقعي لاق «سانلا
 :لاقف ؟ناك يذلا ثدحلا اذهب تملع له :هل اولاقف ةيمأ نب ورمع ىلإ اوءاجف

 يه تناك نإف اورظنا ,مكحيو :لاق ءاه ىمري ءامسلا موحب :اولاقف ؟وه امو

 فيصلاو ءاتشلا نم ءاونألا اميه فرعتو ءرحبلاو ربلا يف اه يدتهي يلا ملاعملا
 ءاهريغ ناك نإو «قلخلا اذه ءانفو ءايندلا ءانف هللاو وهف «سانلا شياعم حالصل

 .؟©ده ام اورظناف «قلخلا اذه هب لجو زع هللا دارأ ثدح رمأل وهف

 :مهل هحضويو بهشلاب نجلا مجر يف مهداقتعا ححصي ولي لوسرلا

 نب يلع نع يرهزلا ٍئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان دمحأ ان
 عم سولحج نحن انيب :اولاق راصنألا نم طْمَر ٍنئدح :لاق سابع نبا نع نيسح
 بكوكلا اذه يف نولوقت ام لاقف ءاّيكوك ىأر ذإ «ةليل تاذ لي هللا لوسر

 هللا لوسر لاقف ءكلم كلمي ؛كلاه كلهي ءدولوم دلوي :انلقف ؟هب يمر يذلا

 ةلمح كلذب حّبس ءامسلا يف اًرمأ ىضق اذإ لحو زع هللا نكلو ءكلذك سيل :ي

 كلذك نولازي امف «ةكئالملا نم مهتحت نمت مهيلي نم مهحيبستل حبسيف شرعلا

 نم مهيلي نمل ايندلا ءامسلا لهأ لوقيف ايندلا ءامسلا ىلإ حيبستلا يهتني ىح

 حبس ةكئالملا نم انقوف نم انعمس «يردن ام :نولوقيف ؟متحبس مم ةكئالملا

 نولازي امف «,مهقوف نم نولأسيف «لسن انكلو ؛مهحيبستل لجو زع هللا انحبسف

 ءاذكو اذك لحو زع هللا ىضق :نولوقيف ؛شرعلا ةلمح ىلإ يهتني ح كلذك

 دعس نبا هاورو ءقاحسإ نبا نع (7177/7) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا هدروأ )١(
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 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ام نجلا قرتسيف ايندلا ءامسلا لهأ ىلإ اوهتني ىح مهيلي نم هب نوربخيف

 مهنم مهوتب ؛مهتنسلأ ىلع هنوقليف سنإلا نم مهئايلوأ ىلإ هب نولرتيف «نولوقي
 ىح كلذك نجلا لزي ملف ءابذك هضعبو ءاقمح هضعب نوكيف «سانلا نوربخيف

 .""بهشلا هذه اومر

 نبا نع ريبج نب ديعس نع هيبأ نع ورمع نب سنوي نع سنوي ان «دمحأ ان
 «يحولا نم ةملكلا نوعمتسيف ءءامسلا ىلإ نودعصي اوناك نيطايشلا نإ :سابع

 اًقح ةملكلا كلت ضرألا لهأ دجيف ءاعست اهعم نوديزيف «ضرألا اي نوطبهيف

 كلت اوعنُمف لَو اًدمحم لجو زع هللا ثعب يح كلذب اولازي ملف ءًالطاب عستلاو

 اودحوف مهثعبف ءثدح ضرألا يف ثدح :لاقف «سيلبإل كلذ اوركذف «دعاقملا

 مهفإو «ثدحلا هللاو اذه :اولاقف ءلخن ىلبح نيب نآرقلا ولتي هلي هللا لوسر

 قرحي «هلتقي ال هنكلو ءاّدبأ ئطخي ال هكردأ دقف مكنع مجنلا ىراوت اذإف نومريل

 .هذيو هبنجو ههججو

 دليوخ تنب ةجيدخ تناك دقو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 امو ,بهارلا لوق نم ةرّسْيَم اهمالغ امل ركذ ام سانلا ملع نم ملعو بتكلا

 اي اقح اذه ناك نفل :ةقرو لاقف «هنالظي ناكلملا ناك ذإ ءهنم ىري ناك

 اذه «رظتني ىن ةمألا هذهل نئاك هنأ تفرع دق «ةمألا هذه ىبنل اًدمحم نإ «ةجيدخ

 .لاق امك وأ - هنامز

 :لوقي نوركذي اميف ناكف 2«ئم نح :لوقيو رمألا ئطبتسي ةقرو لعجف

 :لفون نب ةقرو لاقف هل تركذ ام ثيرتيو «ةجيدخ ربح اهيف ئطبتسي ًاراعشأ

 كل 02 /50 ملسم هاورو .قاحسإ نبا نع 5622فل «لئالدلا» 5 يتقهيبلا هأآور )1(

 ريسفتلا يف يئاسنلاو «(7774) «(”59 (*77/6) يذمرتلاو .((07719) 0١

 .حيحص نسح :يذمرتلا لاقو )5١4/١(. دمحأو «(597)



 حار ةيشعلا تنأ مأ ركبتأ

 مهقارف بحأ ال موق ةقرفل

 دمحم نع تربخ قدص رابخأو
 ةرح ريخ اي تهجو يذلا كاتف

 يتلا باكرلا يف يرصب قوس ىلإ
 هسمملعب ربخ لك نع انربخف
 لسرم دمحأ هللا دبع نبا نأب

 اقداص ثعبي فوس نأهب ينظو

 هل ىري ىتح ميهاربإو ىسومو

 ةعامج يؤل ًايح هعبتمو

 هرهد سانلا كردي ىتح قبأ نإف

 يملعاف ةجيدخ اي نإف الإو

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 حداق نزحلا كرامضإ نم ردصلا ينو

 حزان نيموي دعب مهنع كنأك

 حصان باغ اذإ هنع اهربخي

 حصاحصلا ثيح نيدجنلاو يروغب

 حلاود صعق لامحألا نم نهو
 حتافم نهل باوبأ قحللو
 حطابألا هيلع تمض نم لك ىلإ
 حلاصو دوه نادبعلا لسرأ امك

 حخضاو ركذلا نم روشنمو ءاسمب
 حججاحجلا نوبيشألاو مهبابش

 حراف دولا رشبتسم هب ينإف

 حئاس ةضيرعلا ضرألا يف كضرأ نع

 نيح شيرق تناكو :لاق قاحسإ نب دمحم نع سنوي ان «دمحأ انثدح

 ءاهقحل اًميظعت ؛ماع لك اهقوسك ىلع نودفارتي اهوفقسو ةبعكلا ناينب اوعفر
 ناثوألا ميظعت عم هنوركذيو ءاهدنع هللا نورفغتسيو ءاك نوفوطي اوناكو

 نب ورمع نب دير :شيرق نم رفن ناك دقو ؛هلك مهنيدو مهحئابذ يف كرشلاو
 نب دسأ نب ثراحلا نب نامثعو «ىزعلا دبع نب دسأ نب لفون نب ةقروو «ليفُت

 بلطملا دبع تنب ةميمأ همأ تناكو «بائر نب شحج نب هللا دبعو ىزعلا دبع

 هدنع نوحبذي اوناك مهل نثو دنع اًشيرق اورضح «ةيمأ نب فيلَح مشاه نبا

 :اولاقو «ضعب ىلإ رفنلا كئلوأ ضعب الخ اوعمتجا املف ؛مهدايعأ نم ديعل

 مكموق ام هللاو نوملعت «مهلئاق لاقف ءضعب ىلع مكضعب مّتكَيلو اوقداصت

 ال دبعي نثو امو «هوفلاخو مالسلا هيلع ميهاربإ نيد اوفطخأ دقل ءيش ىلع

 ضرألا يف نوريسيو نوبلطي اوجرخف ءمكسفنأل اوغتباف «عفني الو رضي



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .مالسلا هيلع ميهاربإ

 :رصنعي لفون نب ةقرو
 نم بتكلا عبتاو «ةينارصنلا يف مكحتساف «رصنتف لفون نب ةقرو امأف

 :ةيفينحلاب نيدي ليفن نب ورمع نب ديز

 «ليفُت نب ورمع نب ديز نم اًنأش لدعأ الو ءاًرمأ لدعأ مهيف نكي ملف

 ؛ميهاربإ نيد الإ اهلك للملاو ىراصنلاو دوهيلا نم نايدألا قرافو ناثوألا لزتعا

 امل قارفلاب مهأداب «هموق حئابذ لكأي الو «هنود نم علخيو لجو زع هللا دحوي

 هيبأ نع ةورع نب ماشه ئئدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان

 هرهظ اًدنسم ليفت نب ورمع نب ديز تيأر دقل :تلاق ركب يبأ تنب ءامسأ نع

 دحأ مكنم حبصأ ام هديب ديز سفن يذلاو شيرق رشعم اي :لوقي «ةبعكلا ىلإ

 كتدبع كيلإ هوجولا بحأ ملعأ ينأ ول مهللا :لوقي مث ؛يربغ ميهاربإ نيد ىلع
 محار ىلع دحسي مث هملعأ ال ينكلو ب

 اع تاع ارو ادعت مح مح كيب :لاق ةبعكلا لسعد اذإ ناك“ ديز نأ ليفث نب

 ينإف ئمشحتب امهم مغار ناع كل يفنأ :لاق ذإ ,مئاق وهو «ميهاربإ هب ذاع

 .لاق نمك رجهم سيل -رخفلا ال :لوقي- لاخلا ال يغبأ ربلا ء.مشاح

 :لاق ةورع نب ماشه ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 :لاق ليفن نب ورمع نب ديز نأ ريبزلا نب ةورع ياور
 رومألا تمسقت اذإ نيدأ بر فلأ مأ ادحاو ابرأ

 روبصلا دلجلا لعفي كلذك اعيمج ىزعلاو تاللا تلزع



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ريدأ ورمع ينب يمنص الو 2 اهيتنبا الو نيدأ ىزع الف
 ريسي يملح ذإ رهدلا يف انل ابر ناكو نيدأ امنغ الو

 ريصبلا اهفرعي مايألا يفو 2 تابجعم يلايللا يفو تبجع
 روجفلا مهفأش ناك ًاريثك الاجر ىنفأ دق هللا نأب

 ريغصلا لفطلا مهنم كبريف 2 موق ربب نيرخآ ىقبأو

 رييضنلا نصغلا حورتي امك ًامموي باث رثعي ءرملا انيبو

 :اًضيأ ليفت نب ورمع نب ديز لاق :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان
 الاقث ًارخص لمحت ضرألا هل 20 تملسأ نمل يهجو .تملسأ
 الالز ابذع لمحت نزملا هل 22 تملسأ نمل يهجو تملسأو

 الاجس اهيلع تبصف تعاطأ 2 ةدلب ىلإ تقيس يه اذإ
 الاحف ًالح فرص حيرلا هل 20 تملسأ نمل يهجو تملسأو

 ىذآ دق ليفت نب باطخلا ناكو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان

 ةكم لباقم ءءارح لزنف «ةكم ىلعأ ىلإ هنع جرخ يح ليفت نب ورمع نب ديز
 ال :لاقف ؛مهئاهفس نم ءاهفسو شيرق بابش نم اًبابش باطخلا هب لكوو

 هب اونذآ كلذب اوملع اذإف ؛مهنم اًرس الإ اهلخدي ال ناكف «ةكم لخدي هوكرتت

 دحأ هعباتي نأو «مهنيد مهيلع دسفي نأ ةيهارك ءهوذآو هوحرحخأف «باطخلا

 ليفت نب ورمع ناكو ءهمأل هاخأو «ديز مع باطخلا ناكو ؛مهقارف ىلع مهنم
 همع باطخلا ناكو ءورمع نب ديز هل تدلوف ,هدعب باطخلا مأ ىلع فلح دق

 نب ديز لاقف ؛هاذآ ىح هموق نيد قارف ىلع هبتاعي ناكف «هنس عم همأل هوحأو

 :لحتسا ام هموق نم لحتسا نم ىلع هتمرح مظعي وهو ورمع
 هلحنلا طسوأ يتيب نإو هلحأ ال مرحم نإ مهللا

 ةلظم يذب سيل افصلا دنع

 لاق هلي هللا لوسر نأ تثدحف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان
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 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ناثوألا ىلع باع نم لوأل ناك نإ» :ليفن نب ورمع نب ديز نع ثدحي وهو

 نب ديزب تررم ىتح ةثراح نب ديز يعمو فئاطلا نم تلبقأ دقو اهنع ىنو

 نم جرخ ىتح اهنيد قارفب هترهش دق شيرق تناكو ةكم ىلعأب وهو ورمع

 محل اهيف يل ةرفس يعمو هيلإ تسلجف ,ةكم ىلعأب ناكو ,مهرهظأ نيب
 ,باش مالغ انأو .هل اهتبرقف ءانمانصأ ىلع انحئابذ نم ةثراح نب ديز اهلمحي

 مكحئابذ نم يخأ نبا يأ اهلعلف :لاق مع يأ ماعطلا اذه نم-لك :تلقف

 تلأس ول يخأ نبا اي كنإ امأ :لاقف ,معن :تلقف ؟مكناثوأل نوحبذت ىتلا هذه

 مث ءامي يل ةجاح الف ,حئابذلا هذه لكآ ال نأ كتربخأ بلطملا دبع تادب

 الو رضت ال لطاب يه امنإ :لاقو ءامل حبذيو اهدبعي نمو ناثوألا ىلع باع

 .«لاق امك وأ عفنت

 ىلع كلذ دعب اهنم نثوب تسسحت امف» : هللا لوسر لاق :لاق

 .«ُلَو هتلاسرب لجو زع هللا ينمركأ ىتح اهل تحبذ الو ءامي ةفرعم

 ديز رم :لاق هيبأ نع ماشه نب ليفُت نع يدوعسملا نع سنوي ان «دمحأ ان
 لاقف ءامهل ةرفس ىلإ هاوعدف «ةْئراَح نب ديز ىلعو ٌعلي هللا لوسر ىلع ليفت نبا

 4ك هللا لوسر يئر امف :لاق ءبصنلا ىلع حبذ ام لكآ ال نإ يخأ نب اي :ديز

 .بصنلا ىلع حبذ ائيش لكأي مويلا كلذ دعب

 جورخلا ىلع عمجأ ديز ناك دقو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 ةيفص هتأرما تناكف «ميهاربإ نيد ةيفينحلا بلطي «ضرألا يف برضي ةكم نم

 نب باطخلا هب تنذآ «هدارأو جورخلا ىلإ ضف دق هترصبأ املك يمرضحلا ةنبا

 ؛ميهاربإ نيد لوألا باتكلا لهأ يف بلطيو سمتلي ماشلا ىلإ ديز جرف «ليفن

 قح لبقأ مث ءاهلك ةريزجلا وأ ؛ءلصوملا ىتأ تح كلذ يف لزي ملف ءهنع لأسيو
 ملع هيلإ يهتني ناك ءاقلبلا ضرأ نم هتعيبب اًبهار ىتأ ح اهيف لاجف «ماشلا ىتأ

 كنإ :بهارلا لاقف «ميهاربإ نيد ةيفينحلا نع هلأسف «نومعزي اميف «ةينارصنلا

 بهذو «هملع سرد دقل «مويلا هيلع كلمحي نم دحاوب تنأ ام نيد نع لأستل



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نيدب اهنم تحرخ يلا كضرأب ثعبي ين جورحخ كلظأ دق هنكلو «هفرعي نم
 ماش ناك دقو «هنامز اذه «نآلا ثوعبم هنإف كدالبب كيلعف «ةيفينحلا ميهاربإ

 بهارلا هل لاق نيح- اًعيرس جرخف امهنم اًئيش ضري ملف «ةينارصنلاو ةيدوهيلا
 نب ةقرو لاقف هولتقف هيلع اودع ءمخل ضرأب ناك اذإ ح ؛ةكم ديري -لاق ام

 :لاقف ةقرو هاكبف «لعف ام كلذ يف لعفي ملو هدير رثأ لغم عبتا دق ناكو «لفون
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 ايماح رانلا نم اروتنت تبجت اغإو ورمع نبا تمعنأو تدشر

 ايه امك يغاوطلا ناثوأ ككرتو هلنمك بر سيل ابر كنيدب

 ايداو نيتس ضرألا تحت ناك ولو هبر ةمحر ناسنإلا كردت دقو

 :ليفن نب ديز ىلع ِةِلِو لوسرلا ءانث
 «ريبزلا نب رفعح نب دمحم ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان

 «باطخلا نب رمع نأ يميمتلا نيصحلا نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحم وأ

 هنإف ؛هل اورفغتساف «معن :لاقف ؟ديزل رفغتسن هللا لوسر اي :الاق ديز نب ديعسو
 .هدحو ةمأ ثعبي

 هدج نأ هيبأ نع ماشه نب ليفت نع يدوعسملا نع سنوي ان «دمحأ ان

 نإ هللا لوسر اي :لاقف ورمع نب ديز هيبأ نع لو هللا لوسر لأس ديز نب ديعس

 «كب نمآ كك ردأ ولف «كغلب امكو «تيأر امك ناك ورمع نب ديز يبأ

 اميف ناكو ءهدحو ةمأ ةمايقلا موي ءيجي هنإف هل رفغتساف «معن :لاق ؟هل رفغتسأف

 .هبلط يف وهو تامف «نيدلا بلطي اوركذ
 لجو زع هللا دارأ نيح ناكو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان

 ةفلتخم نايدأ ىلع برعلاو ؛مهيلع ةجحلا ذاختاو هب دابعلا ةمحرو ٌدِييي هيبن ةمارك

 نيب ناك امب كسمتلاو «تيبلا جحو «ةمرحلا ميظعت نم مهعمجي ام عم ؛ةقرفتم

 تيبلا نوجحي ناكو «هتلم ىلع مهنأ نومعزي مهو دلي ميهاربإ راثآ نم مهرهظأ
 .©"”هيف مهرمأ نم فالتخا ىلع

 .قاحسإ نبا نع )2١/8/5 ١9( «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثكلا نبا هلوطب ةقرو ربح ركذ )١١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :سمخلا ثيدح نم

 رئاس نم شيرق تدلو نمو «ةعازخو «ةنانكو شيرق :سمُحلا تناكف
 الإ كل كيرش ال «كيبل :اولوقي نأ مهفالتحا نمف ءمهجحب نولهُي برعلا

 مهمانصأ هعم نولحدي مث «ةيبلتلاب هنودح ويف «ءكلم امو هكلمت ءكل وه كيرش

 مهُرَكأ ُنيْؤُي اَمَو ) :5 دمحم لجو زع هللا لوقي- هديب اهكلم نولعجيو
 نم نوعفدي الو مرحلا نم نوحرخي الو «4"2 َنوُكِرْشُم مهو الإ هب
 تويبلا نونكسي اوناكو ءهنم جرخن الف «مرحلا لهأ نحن :نولوقي «ةفلدزملا

 ىلع نوفقيو تيبلا ىلإ نولهي رضم نم دحن لهأ ناكو ءامرخ اوناك اذإ

 :ةولخلاو ِةِلَي لوسرلا
 يرهزلا باهش نب دمحم نثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 نيح ةوبنلا نم ُهْللي هللا لوسر هب ئدتبا ام لوأ :تلاق امنأ ةشئاع نع ةورع نع

 .حبصلا قلفك تءاحج الإ اًئيش ىري الأ هب دابعلا ةمحرو هتمارك لجو زع هللا دارأ

 هيلإ لجو زع هللا ببحو ءثكمي نأ لجو زع هللا ءاش ام كلذ ىلع ثكمف

 .”'هدحو ولخي نأ نم هيلإ بحأ ءيش نكي ملف «ةولخلا
 :يحولا لورنو ءارح راغ

 نب هللا دبع نب كلملا دبع ئيثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان

 نأ ملعلا لهأ ضعب نع «ةيعاو ناكو «يفقثلا ةيراح نب ءالعلا نب نايفس يأ

 رجحب رمي ال ناك «ةوبنلاب هأدتباو ؛هتمارك لجو زع هللا دارأ نيح هي هللا لوسر

 نعو هنيمب نعو هفلخ عل هللا لوسر تفتليف «هنم عمسو هيلع ملس الإ رجش الو

 )١( ةيآ :فسوي ةروس )٠١5(.
 ةةه يراحبلا هآورو .هب قاحسإ نبا قيرط نم 5531575١ «(6ه95/5) يدذمرتلا هاور 3١)

 ((557؟) ملسمو ((35987) :(5551) ((5955) (غ950هه) ((غ9515) 9١"

 ش .هب يرهزلا قيرط نم ((55)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مد :ةوبنلا ةيحتب هييحت يهو ةراجحلا نم هلوح امو رجشلا الإ ىري الف هلامش

 نم ًارهش ماع لك يف ءارح ىلإ جرخي كل هللا لوسر ناكف ءهللا لوسر «كيلع

 نم هءاج نم معطي شيرق نم ةيلهاجلا يف كسن نم ناكو «هيف كسني ةنسلا
 فوطي ىح هتيب لحدي ُ هاضقو هترواحم نم فرصنا اذإ يح «نيكاسملا

 هتمارك نم دارأ ام لجو زع هللا دارأ يذلا رخآلا رهشلا ناك اذإ ىح ةبعكلاب

 ناك امك لي هللا لوسر جرخف «ناضمر رهش كلذو ءاهيف هثعب يلا ةنسلا نم

 لجو زع هللا همركأ يلا ةليللا تناك اذإ يح ءهلهأب هعم جرخو «هراوحل جرخي
 :لي هللا لوسر لاقف «ىلاعت هللا رمأب ليربج هءاج هب دابعلا محرو «هتلاسرب اهيف

 مث ,توملا هنأ تننظ ىتح ؟أرقا امو :تلقف .أرقا :لاقف مئان انأو ينيءاج»

 أرقا :لاق مث كلذ لثمب يل داعف ؟أرقا امو تلقف ءأرقا :لاقف ينع هطشك

 :لاقف يب عنص يذلا لثمب يل دوعي نأ ًايجنت الإ اهوقأ امو ؟أرقا امو :تلقف

 اَرقأ ©) قْلَع ّنِم َنَضِإلآ َقَلَح © َقَلَع ىِذَلأ َكَبَر وشب ارق ١
 مم "24 ٌهَعَي رَل اَم َنضِلآ َمَلَع و ِرَلَقْلاب َمَّلَع ىذا جو مرا كرو

 ملو ؛باتك يبلق يف رّوص اهنأكو يمون نم تببهو «ينع فرصناف ىهتنا
 ل تنك ءنونجم وأ رعاش نم يلإ ضفبأ دحأ لجو زع هللا اخ يف نكي

 ,نونجم وأ رعاشل هلي هسفن ينعي- دعبألا نإ :تلقف ءامهيلإ رظنأ قي

 ؛لبجلا نم قلاح ىلإ ندمعأل ءاّدبأ اذه ينبع شيرق ثدحت ال 359

 «كلذ ريغ ديرأ ام تجرخف ,نحيرتسألف ءاهنلتقألف هنم يسفن نحرطألف

 تنأ !دمحم اي :لوقي ءامسلا نم يداني اًيدانم تعمس كلذل دماع انأ انيبف

 يف ليربج اذإف ءرظنأ ءامسلا ىلإ يسأر تعفرف «ليربج انأو هللا لوسر

 هللا لوسر تنأ !دمحم اي :لوقي ءامسلا قفأ يف هيمدق فاص لجر ةروص

 ام تفقوف ءديرأ امعو كلذ نع ينلغشو «هيلإ رظنأ تفقوف «ليربج انأو
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 )١( ةيآ :قلعلا ةروس )١-05(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 الإ ءامسلا نم ةيحان يف يهجو فرصأ الو رخأتأ الو مدقتأ نأ ىلع ردقأ

 اهلسر ةجيدخ ؛تشعب ىتح رخأتأ الو مدقتأ ام افقاو تلز امف ءاهيف هتيأر

 راهتلا داك ىتح كلذك لزأ ملف ءاوعجرو ةكم اوغلب ىتح يبلط ي
 ةجيدخ تيت تيتأ ىتح يلهأ ىلإ اًعجار تفرصناو يع فرصنا مث ءلوحتي

 هللاوف ؟تنك نيأ مساقلا ابأ اي :تلاقف .اهيلإ افيضم اهذخف ىلإ تسلجف

 دعبألا نإ :اهل تلقف ءاوعجرو ةكم اوغلب تح كبلط يف يلسر تعب دقل

 هللا ناك ام ءكلذ نم مساقلا ابأ اي هللاب كذيعأ :تلاقف ؛نونجم وأ رعاشل
 ,كتنامأ مظعو ؛كفيدح قدص نم ملع ام عم كلذ كب لعفيل لجو زع

 وأ ائيش تيأر كلعل معلا نب اي كاذ امو ,كمحر ةلصو ,كقلُخ نسحو

 فلحت يذلاوف .هل تبثاو ءمع نب اي رشبأ :تلاقف ءربخلا اقربخأف ؟هتعمس

 .""”اهيلع امبايث تعمجف تماق مث ,ةمألا هذه يبن نوكت نأ وجرأل بإ هب
 :ءايبنألا متاخ اًدمحم نأب ةجيدخ ربخي لفون نب ةقرو

 «بتكلا أرق دق ناكو ءاهمع نبا وهو «لفون نب ةقرو ىلإ تقلطنا مث

 صق ام هيلع تصقو ءربخلا هتريمخأف «ليحنإلاو ةاروتلا عمو ءرصنت دق ناكو

 يذلاو «سوّدق سوُدق :ةقرو لاقف ءعمسو ىأر هنأ لي هللا لوسر اهيلع

 هيتأيل هنإو «ةمألا هذه ينل هنإ «ةجيدح اي ئتقدص تنك نئل هديب ةقرو سفن
 «تبثيلف هل يلوقف «مالسلا هيلع ىسوم قأي ناك يذلا ربكألا سومانلا

 ضعب هيلع كلذ لهسف «ةقرو امل لاق ام هتربخأف عي هللا لوسر ىلإ تعجرو
 ناك امك عنص هراوج ُهلكي هللا لوسر ىضق املف هءاج ام مهلا نم هيف وه ام

 نبا اي :لاقف ,ةبعكلاب فوطي وهو ةقرو هيقلف ءاه فاطف ةبعكلاب أدب «عنصي
 لاقف «هربخ هلك هللا لوسر هيلع صقف ءتعمسو تيأر يذلاب ينربخأ خأ

 يقهيبلا قيرطلا اذه نم هاورو «هللا ديبع نب كلملا دبع خويش ةلاهحجل فيعض هدانسإ (1)

 /ه) يذمرتلاو 10787/4(2 «(؟الالال/؟) ملسم هاورو «(145١/؟) «هلئالد» ف
 .(155 1ك ه) دمحأو (53575) يهو# 1



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ٍنأي ناك يذلا ربكألا سومانلا كيتأيل هنإ هديب ةقرو سفن يذلاو :ةقرو
 ؛ناتاقُتلو «نبذكتلو «نيذؤتلو «ةمألا هذه يبل كنإو ؛مالسلا هيلع ىسوم

 هيلإ ىندأ مث هللا هملعي اًرصن كنرصنأل كلذ تكردأ انأ نئلو نرصنتلو

 زع هللا هداز دقو هلزنم ىلإ كي هللا لوسر فرصنا مث «هخوفاي لّبقف هسأر

 .مهلا نم هيف ناك ام ضعب هنع ففخو هانابث ةقرو لوق نم لجو
 يدراطُعلا ءاجر وبأ ئثدح :لاق دلاخ نب ةَّرق نع سنوي ان ءدمحأ ان

 . «َقَلَح ىِذّلَأ َكَبَر مس ًاَرْقأ » :ِي دمحم ىلع تلزن ةروس لوأ :لاق

 :لي لوسرلا يف اًحدم اًرعش دشدي ةقرو
 دسأ نب لفون نب ةقرو لاق دقو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 لي هللا لوسر رمأ نم ةجيدَحم هل تركذ تناك اميف يصق نب ىزُعلا دبع نبا

 :لومعزي اميف
 لسرم دحتأف انايإ كنيدح يملعاف ةجيدخ اياقح كي دذإ

 لزنم ردصلا حرشي يحو هللا نم 2 امهعم لاكيمو هيستأي ليربجو

 للضملا يوغلا َياعلا هب ىقشيو ١ ةبوتب اهيف زف نم هب زوفي

 للغت ميحجلا زاوحأب ىرخأو ١ هنانج يف ةقرف مهنم ناقيرف

 لغ نم مث مّتاماه يف عماقم ١ تعباتت اهيف ليولاب اوعد ام اذإ

 لعفي ءاش ام مايألا يف وه نمو ١ هرمأب حايرلا ىو نم ناحبسف
 لدبت اله قلخ يف هؤاضقأو اهلك تاومسلا قوف هشرع نمو

 :اًضيأ كلذ يف ةقرو لاقو

 ريغ نم هللا هاضق ءيشل امو رصهدلا فرصل لاجرلل اي

 رخأ نم سانلا قأيس هارأ اًرمأ اهربخأل هنع ينلأستل تءاح

 رصعلاو رهدلا ميدق نم ىضم اميف هب تعمس دق رمأب ينتربخف



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا ا/ا١
 رشبلا ىلإ ثوعبم كنأ ليربج هريبخيف هيتأي دمتحأ نأب

 يرضظتناو ريخلا يجرف هلإلا كل 20 هزجني نيجرت يذلا لع تلقف
 رهسلاو مونلا يف ىري ام رمأ نع 2 هلئاسن يك انيلإ هيلسرأو
 رعشلاو دلجلا ىلاعأ هنن فقي ابجع اقطنم اناتأ نيح لاقف

 روصلا بيهأ يف تلمكأ ةروص يف ينهجاو هللا نيمأ تيأر يب

 رجشلا نم يلوح ام ملسي امن يرعذي فوخلا داكف رمتسا مث

 روسلا لرنم ولتي ثعبي فوس نأ ينقدصيأ يردأ امو ينظ تلقف
 (9ردك الو نم الب داهجلا نم تنلعأ نإ كيلبأ فوسو

 هللا دبع ئثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع ريكُب نب سنوي ان ؛دمحأ انثدح

 هيلإ عرستف «ةكمب نيعلا هبيصت هي هللا لوسر ناك لاق رفعج نع ركب يأ نبا
 ةكمب زوجع ىلإ ثعبت دليوخ ةنبا ةجيدخ تناكف يحولا هيلع لزني نأ لبق
 هل تلاقف هبيصي ناك امم وحن نيعلا نم هباصأف نآرقلا هيلع لزن املف «هيقرت

 .الف نآلا امأ :لاقف ؟كيقرتف زوجعلا كلت ىلإ ثعبأ الأ هللا لوسر اي :ةجيدح

 :هسفن نع ثّدحُي لوسرلا

 نم ام :لاق يل هللا لوسر نأ ةورع نب ماشه نع سنوي ان ءدمحأ ان

 .انأو :لاق ؟هللا لوسر اي تنأو :ليقف «منغلا ىعر دقو الإ ين

 :لاق يرِصُنلا ةديبع نع هيبأ نع ورمع نب سنوي نع سنوي ان «دمحأ ان

 (ةبلغ لبإلا ءاعر مهأطوأف هل هللا لوسر دنع منغلا ءاعرو لبإلا ءاعر رحافت

 ؛سلاج علي هللا لوسرو «نوديصت وأ نومحت له «دقنلا ءاعر اي متنأ ام :لاقف

 يعار وهو دواد ثعبو «منغ يعار وهو مالسلا هيلع ىسوم ثعب :لاقف ملكتف
 .لك هللا لوسر مهبلغف «دايحأب يلهأ منغ يعار انأو ءانأ تثعبو ؛منغ

 ١51(( 23 01/5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو «(8 ١3 0*2 .7/9) «خيراتلا» يف يربطلا هاور )١(

 .اهنع هللا يضر ةجيدحو ميكح يبأ نب ليعامسإ نيب عاطقنا هيفو «فنصملا قيرط نم



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 دبع نب بعك نب بهو نع يذيَعلا ةبيتع نب ديبع نع سنوي ان ءدمحأ ان
 اي :لاقف هلك هللا لوسر لأس هنأ يسرافلا نامل نع يدزألا روُس نب هللا

 ؟كاطبسو كّيصو نمف ناطبسو ّيصو هلو الإ ين نم سيل هنإ هللا لوسر
 هليو اي هليو اي :لوقي ناملس فرصناف ءائيش عجري مل كلي هللا لوسر تكسف

 هللا لوسر تلأس لوقيف ؟ريخلا ناملس كلام :اولاق نيملسملا نم سان هيقل املك

 هللا لوسر ىلص املف ءبضغ نم نوكي نأ تفخف «ىلع دري ملف ءيش نع هِي

 هبضغ نم هللاب ذوعأ :لوقيو وندي لعجف «ناملس اي ندا :لاق رهظلا ضي

 زع هللا نأ يئناتأ دقو ءرمأ هيف ئتأي مل ءيش نع ىتلأس :لاقف ءهلوسر بضغو

 ء«طبس فالآ ةينامثو يصو فالآ ةعبرأ ناكو «ين فالآ ةعبرأ ثعب دق لجو

 /ا١

 ريخ 2”ياطبسو «نييصولا ريخل يبصو نإو «نييبنلا ريخ انأل هديب يسفن يذلاوف
 .طابسألا

 نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان :هللا ءاش نإ ثلاثلا يف هولتي ءءزجلا رخآ

 .سانلل ةفاكو نيملاعلل ةمحر اًدمحم لجو زع هللا ثعب مث :لاق قاحسإ

 نيبيطلا هلآ ىلعو نيلسرملا ديس دمحم ىلع هتاولصو هدمح قح هلل دمحلاو

 .ليكولا معنو هللا انبسحو ءاريثك اًميلست ملسو نيرهاطلا

 ةمطاف ةديسلاو .ههجو هللا مّرك ىلع مامإلا انبا نيسحلاو ءنسحلا :انديس امه )١(



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا ىلع تلكوت

 :هللو دمحمب نامبإلاب لسرلا ىلع اًقاثيم هللا ذخأ

 انأو هيلع ةءارق- زازبلا روقّتلا دمحم نب دمحأ نيسحلا وبأ خيشلا انربحأ

 يبأ ىلع ئرق :لاق صلخملا نمحرلا دبع نب دمحم رهاط وبأ انربخأ :لاق -عمسأ

 راّبحلا دبع نب دمحأ رمع وبأ ان :لاق عمسأ انأو دمحأ نب ناوضر نيسحلا

 زع هللا ثعب مث :لاق قاحسإ نب دمحم نع ريكُب نب سنوي ان :لاق يدراَطُعلا

 ىلع اًقاثيم هل ذأ دق هللا ناكو «سانلل ةفاكو «نيملعلل ةمحر هيي دمحم لجو

 ذحخأو «هفلاخخ نم ىلع هل رصنلاو ,هل قيدصتلاو هب ناميإلاب هلبق هثعب ين لك

 مهيلع ناك ام كلذ نم اودأف ,مهقدصو مهب نمآ نم ىلإ كلذ اودؤي نأ مهيلع

 نأ قُل َدَحَأ ذو ل ل دمحم لاعتو كرابت هللا لوقب ؛هيف قحلا نم

 مل قَْدَصُم ٌلوُسَ ْمُكءاَج مث ٍةَمْكِحَو بقص نْي مُكْنبَتام آمل
 ىلإ 00 َمُكِلاد لع َمُتْدَحَأَو مْ ا لاق ريوُصَعَلو وهب َنوؤعل مكَعَم

 نم ىلع هل رصنلاو هل قيدصتلاب اًعيمج نييبنلا قاثيم هللا ذحأف .ةيآلا رخآ

 هثعبف «نيباتكلا نيذه لهأ نم مهقدصو مهب نمآ نم ىلإ كلذ اودأف «هفلاح

 .ةنس نيعبرأ نبا ذئموي ولو هللا لوسرو «نينس سمخب ةبعكلا ناينب دعب هللا

 ا :يحولا لوزن ءادتبا
 يف ليزتتلاب لك هلل لوسر ئدتباف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان

 "4 ُناَءَرقْلا هيف لزنأ َىِذَلأ َناَضَمَر ْرْبَس » :ىلاعتو كرابت هللا لوقب .ناضمر رهش
 رخآ ىلإ "94 ِرَدَقْلا ةآيل ىف ف ُهَسَلَرنَ آن » :ىللاعت هللا لاقو «ةيآلا رخآ ىلإ

 سل لو 71 هر م ده

 ةكَرَبُم ِةَلْيَل ىف ُدَمْلَرنَأ ّنِإ © نيبُمْلا بتكلاو © مح » :لاقو «ةروسلا

 )١( ةيآ :ثارمع لآ )81١(.

 ١١( ةيآ :ةرقبلا ةروس )5م/١(.

 )5( ةيآ :ردقلا ةروس )١(.



 قاحسإ نب ال ةيوبنلا ةريسلا

 اًنِدَبَع ' امَلَرنَأ آَمَو ِهّللأِب مكن مْتَماَء رْشُك نإ » :لاقو 274 َني هرم انك ان

 5 هللا لوسر «ىقتلا» كلذو 94 ناَعَمَجلا ىَقَتْلَأ َمْوَي ِناقْرُقلآ ّمْوَي
 ."0ردبب نيك رشملاو

 :ىربكلا ردب ةوزغ خيرات

 يلع نب دمحم رفعج وبأ نيثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 ةعمدلا ةحيبص ردب موي نوكرشملاو وه ىقتلا يي هللا لوسر نأ نيسحلا نبا
 (©ناضمر رهش نم ةرشع عبسل

 ناك :لاق نمحرلا دبع نب ليعامسإ نب طابسأ نع سنوي ان «دمحأ ان

 .ناضمر رهش نم ةرشع عبسل ةعمجللا موي ردب موي
 مساق نب نمحرلا دبع تلأس :لاق دلاخ نب ةرق نع سنوي ان «دمحأ ان

 يه :لوقيو رشع ةعباس مظعي تباث نب ديز ناك :لاقف «ردقلا ةليل نع

 .ردب ةعقو
 ان :لاق يقشمدلا يدنكلا صفح يبأ نب رسب نع سنوي ان «دمحأ ان

 يحوأ «نينثالا مايص كرداغي ال الأ :لالبل لاق علي هللا لوسر نأ لوحكَم

 .نينثالا موي تومأو «نينثإلا موي ترحاهو «نينثإلا موي يلإ
 :ردقلا ةليل ديدحت

 بيلك نب مصاع نع ليضف نب دمحم ان :لاق رابحلا دبع نب دمحأ ان

 هللا همحر باطخلا نب رمع دنع تنك :لاق سابع نب هللا دبع نع هيبأ نع
 ردقلا ةليل يف يك هللا لوسر لوق متيأرأ :لاقف مأسف «هباحصأ هدنعو

 ةليل :مهضعب لاقف ؟اهفورت ةليل يأ '74«اًرتو رخاوألا رشعلا يف اهوسمعلا»

 )١١( ةيآ :ناحدلا ةروس ١١ -5(.

 .(51) ةيآ :لافنألا ةروس (؟)
 )١88/5(. «ةوبنلا لئالد» يف ىقهيبلا هاور ()
 .هب قاحسإ نبا نع ؛(5١ )١17/9 «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هاور (5)
 )١١55(. ملسم ((035/5) )5١51(« يراخبلا هاور (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :مهضعب لاقو «سمخ ةليل :مهضعب لاقو «ثالث ةليل :مهضعب لاقو ؛ىدحإ

 الأ ئترمأ كنإ :تلقف ؟ملكتت ال كلام :لاقف ءتكاس انأو عبس ةليل

 تعمس يفإ :لاقف «ملكتتل الإ كيلإ تلسرأ ام :لاقف ءاوملكتي ىح ملكتأ

 قلخو «' 4 َنُهَلِْم ٍضْزألآ َنيَو وسّوَمس ْعْبَس ١ :ركذف عبسلا رك ذي هللا

 «ملعأ ام ينريخأ اذه :رمع لاقف «عبس نم ضرألا تابنو ؛عبس نم ناسنإلا

 :هللا لاق :تلق يل ل لا ساعت كو «ملعأ ال ام تيأرأ

 © اًبَضق اَبَحِعَو () اَبَح اف انَتبْنَأَف 2) اقَس َضَرَأْلآ اتَقَفَس مّن 7

 ةهكبفَو 8 ٠ عرجشلاو ليختلا نم ناطيحلا «ابلغ ق قادحلاف» 4 تو وْ

 لكأي الو ماعنألاو باودلا لكأت امم ضرألا تتبنأ ام بألا :لاق "04 اَنأَو

 مل يذلا مالغلا اذه لاق امك اولوقت نأ متزجعأ :هباحصأل رمع لاف «سانلا

 .لاق امك لوقلا ىرأل نإ هللاو ءهسأر نوؤش هل عمت

 لو هللا لوسر ىلإ يحولا ماتت :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان

 هللا هلمح ام هنم لّمحتو «لوبقب هلبقت دق «هءاج امل قدصمو هللاب نمؤم وهو

 اهعيطتسي الو اهلمحي ال ةنوؤمو لاقثأ ةوبنللو ,مهطخسو دابعلا اضر ىلع

 امو «سانلا نم نوقلي امل هقيفوتو هللا نوعب لسرلا نم مزعلاو ةوقلا لهأ الإ
 .ىلاعت هللا دنع نم هب ءاج ام مهيلع دري

 نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 مالسلا هيلع يبنلا سنوي هل ركذو ءئم دجسم يف وهو هبنم نبا تعمس :لاق
 - ةوبنلا لاقثأ هيلع تلمح املف ءقيض هقلح يف ناكو اًحلاص اًدبع ناك :لاقف

 اهاقلأف «ليقثلا لمحلا تحت عّبّرلا خسفت اهتحت خسفت هيلع تلمح املف «لاقثأ اهو

 .اًبراه جرخو هنع

 )١7(. ةيآ :قالطلا ةروس )١(
 .(175-59) ةيآ :سبع ةروس (1)

 )١51(. ةيآ :سبع ةروس (")
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 هللاب نمآ نم لوأ ةجيدح تناك :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان
 عمسي ال هلو هلل لوسر نع كلذب هللا ففخف هب ءاج ام قدصو هلوسرو

 اذإ ءامي هنع هللا ٍجَّرف الإ كلذ هنزحيف هل بيذكتو هيلع در نم ههركي اًنيش

 ىضرو هللا اهمحر «سانلا رمأ هيلع نوتو هقدصتو .هنع ففختو هتبثت اهيلإ عحر
 .اهنع هلل

 :لَو هللا لوسر هب ئدب ام لوأ ةقداصلا ايؤرلا

 نع ةورع نع يرهزلا ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان
 هتمارك هللا دارأ نيح ةوبنلا نم هيلي هللا لوسر هب ئدتبا ام لوأ :تلاق ةشئاع

 ءاش ام كلذ ىلع ثكمب ؛حبصلا قلفك تءاج الإ اًئيش ىري ال هب دابعلا ةمحرو
 ولخي نأ نم هيلإ بحأ ءيش نكي ملف «ةولخلا هيلإ ببحو ؛ثكمي نأ هللا
 (”هدحو

 :هيلع ليربج لورتب ةجيدخ رذخي لي لوسرلا
 نأ ليبْحَرش نب رمع ةرسُيُم يبأ نع ورمع نب سُئوي نع سنوي ان ءدمحأ ان

 هللاو دقو ءادن عمسأ يدحو تول اذإ ىنإ :ةجيدخل لاق هيك هللا لوسر

 كلذ كب لعفيل هللا ناك ام هللا ذاعم :تلاقف «رمألا اذه نوكي نأ تيشخ

 وبأ لحد املف «ثيدحلا قدصتو ءمحرلا لصتو «ةنامألا يدؤتل كنإ هللاوف

 :تلاقف هل هثيدح ةجيدح تركذ مث كلي هللا لوسر سيلو .هللا همحر ركب

 ركب وبأ ذحأ ِة هللا لوسر لحد املف ةقرو ىلإ دمحم عم بهذا قيتع اي
 .ةجيدح :لاق ؟كربحأ نمو :لاقف «ةقرو ىلإ انب قلطنا :لاقف هديب

 :لفون نب ةقروو لوسرلا نيب
 اي :يفلخ ءادن تعمس يدحو تولح اذإ :لاقف ءهيلع اصقف هيلإ اقلطناف

 ّىح تبثاف كاتأ اذإ لعفت ال :هل لاقف «ضرألا يف اًبراه قلطنأف ءدمحم اي ,دمحم

 )١( يراخبلا هاورو هب قاحسإ نبا قيرط نم ؛(7777) ؛(535/5) يذمرتلا هاور )5(«

 ملسمو )١157(.



 ١ قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مسي :لق دمحم اي هادان الخ املف يربحأف ئتئا مث «لوقي ام عمست

 الو » غلب قح 4« © تيَلعْلا تمر هِي ُدْمَحْلآ ©) ِمِيِحّرلا ن نحيل

1 
 كح ١

 مذ

 :ةقرو هل لاقف هل كلذ ركذف ةقرو ىتأف هللا الإ هلإ ال :لق 2” 4 َنيَناَّصلا

 لثم ىلع كنأو «ميرم نبا كب رّثثب يذلا كنأ دهشأ انأف ءرشبأ مث رشبأ

 ءاذه كموي دعب داهجلاب رمؤتس كنأو .ءلسرم ين كنأو «ىسوم سومان
 :5 هللا لوسر لاق ةقرو يوت املف ؛كعم ندهاحأل كلذ نئيكردأ نئلو

 نعي - ئقدصو يب نمآ هنأل ريرحلا بايث هيلع ةنحلا ف سقلا تيأر دقل»

 .«ةقرو

 ةقرو لوانتف «ةقرول خأ باس :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنوي ان

 ةنج ةقرول تيأر نأ تملع له :هيخأل لاقف هلي هللا لوسر كلذ غلبف هبسف

 .هبس نع دلو هللا لوسر ىهنف «نيتنج وأ
 لَك لوسرلاب اهنامبإو يحولا نم هل ةجيدخ تبغت

 ميكح يبأ نب ليعامسإ ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 لَ هللا لوسرل تلاق اهفأ دليَوُم تنب ةجيدخ نع ثدح هنأ «ريبزلا ىلوم

 ينربخت نأ عيطتست له مع نبا اي :هتوبن نم هب هللا همركأ اميف ءهب هتبثت اميف

 «يربخأف كءاج اذإ :تلاقف ءمعن :لاق ؟كءاج اذإ كيتأي يذلا اذه كبحاصب

 اي :لاقف كلك هللا لوسر هآرف ؛ليربج ءاج ذإ ءاّموي اهدنع كي هللا لوسر انيبف

 ىلإ سلجاف :تلاق «معن :لاقف ؟نآلا هارتأ :تلاقف «نءاج دق ليربح اذه ةجيدخ

 ىلإ سلحجاف :تلاق «معن :لاق ؟نآلا هارت له :تلاقف ءسلجف رسيألا يقش

 :تلاق «معن :لاق ؟نآلا هارت له :تلاقف ءسلجف لوحتف «نميألا يقش

 هارت له :تلاقف ءسلجف و هللا لوسر لوحتف ءيرجح ف سلجاف لوحتف
 يف سلاج كي هللا لوسرو اهرامح تقلأف ترسحتف «معن :لاق ؟نآلا

 )١( ةيآ :ةحتافلا ةروس )١-(.



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 اذه نإ «ناطيشلا اذه ام :تلاق ءال :لاق ؟نآلا هارت له :تلاقف ءاهرجح

 هب ءاح يذلا نأ تدهشو «هب تنمآ م ءرشبأو «تبثاف مع نبا اي كلل

 .7"(2قحلا

 اذه نسحلا نب هللا دبع تثدحف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان دمحأ ان
 نع ثيدحلا اذهب ثدحت نيسحلا تنب ةمطاف تعمس دق :لاقف ؛ثيدحلا
 ءاهعرد نيبو اهنيب هلك هللا لوسر تلحدأ :لوقت 7 اهتعمس نأ الإ ,ةجيدح

 .مالسلا هيلع ليربج كلذ دنع بهذف

 لوسر لئس :لاق يبعشلا رماع نع ةدئاز يبأ نب ايركز نع سنوي ان
 .هيف حورلا خفنو مدآ قلخ نيب :لاقف ؟تئبنتسا ىم هلع هللا

 نع لحجر نع يراصنألا عمجم نب ليعامسإ نب ميهاربإ نع سنوي ان
 ثالث نبا وهو هيَ هللا لوسر ىلع يحولا لزن :لاق بِّبسْلا نب ديعس

 .اًرشع ةنيدملابو ءاًرشع ةكم.ماقأف «نيعبرأو

 يلَط هللا لوسر ىلع يحولا لزنو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان
 .اًرشع ةنيدملابو ؛:ةنس ةرشع ثالث ةكمب ماقأف «ةنس نيعبرأ نبا وهو

 هلل ربصلاب هي هللا لوسر رمأو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان

 .هب رمأ ام غيلبتو هتلاسر ىلع

 :لسرلا نم مزعلا يلوأ نم لوسرلا
 يبأ نع سنأ نب عيبرلا نع يميمتلا هللا دبع نب ىسيع نع سنوي ان ٠

 ءدوهو ءحون "4 ِلُسّرلَآ َّنِم ِمْرَعْل أولو َربَص امك ٌربِصآَف » :ةيلاعلا

 ةثالث اوناكو ءءالؤه ربص امك ربصي نأ لي هللا لوسر رمأف «ميهاربإو
 َناَك نم َّوَقدَي »8 :حون لاق «هللا ةمحرو مالسلا مهيلع «مهعبار لي هللا لوسر

 2151/7) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو 2.8 ع.1/9) «خيراتل» يف يربطلا هاور (1)

 .فنصملا قيرط نم (7
 .(؟5) ةيآ :فاقحألا ةروس ١1١(
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 ,ةقرافملا مه رهظأف ءاهرخآ ىلإ "'4 هلأ ٍتَياَعب ىريِكْذَتَو بام ركَيلع ربك
 نإ َلاَق وش اهل ْضْعَب كنت لإ وقن نإ » :اولاق نيح دوه لاقو

 لاقو ,ةقرافملا مهل رهظأف "74 َنوُكِرْشُ امم قرب أ أَوُدَبْسَآَو هلأ دع

 عةيآلا رخآ دل هسه قةنسح اونأ كل تنك ذك :ميهاربإ نع

 روظطأف نيكترشملا لع اهأ رق ا

 .ةقرافملا مهل

 :«ىحضلا» ةروس لوزنو يحولا عاطقنا

 ةرتف علي يلا نع يحولا رتف مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 دقل :هنم كلذ غلبأ امم هسفن يف لاق مث هنزحأو هيلع قش يح كلذ نم

 ةروسب ليربج ءاجف ؛نعّدوو ينالق لق يبجحاص نوكي نأ تيشح

 4 لق امو كَ َكَعَدَو ام ف :همركأ يذلا وهو 5 ,«ىحضلاو»

 لع ربو ف كب دم كسا ام ل امو كاكرتو كرم

 ايندلا ب حتفلا نم 4 يَ كل "هايتي فولو ) ءايندلا ف يف ةماركلا

 ىَدَهف الاَض 0

رك نم هب هأدتبا ام هفرعي 4 ْْغَأف اليآَع َكَدَحَوَو ©
 هرمأ لجاع يف هتما

 امأَف » هتمحرب هلك كلذ نم هذاقنتساو هتلالضو هتليعو همتي يف هيلع هّنمو

 الو اًربكتم الو اًرابج نكت ال 4 تيت ت الق َلِباَسلآ امأَو جو َرَهَفَت الق َميِتَيْل

7 

 .071) ةيآ :سنوي ةروس (1)
 .(05) ةيآ :دوه ةروس ١9(

 .(54) ةيآ :ةنحتمملا ةروس (99

 .(هكل ةيآ :ماعنألا ةروس (:4)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا<

 اب يأ 4 َثِدَحَف َكليَر ٍةَمَعيِب امَأَو ) هللا دابع نم ءافعضلا ىلع اًظف اًشحاف
 ءاهيلإ عداو اهركذا :ثدحف «ةوبنلا نم هتمعنو هتمارك نم هللا نم ءاج
 .ةوبنلا نم دابعلا ىلعو هيلع هب هللا معنأ ام هركذي

 :تلاق انأ ةحيدحخ نع هيبأ نع ةورع نب ماش نع سنوي ان «دمحأ ا
 هل تلقف ءاديدش اعزج كلذ نم عزج يحولا هي : يلط هللا لوسر ىلع أطبأ امل

 امل هلا لزتأف «كعزج نم ىري امم كبر كالق دقل :هعزج نم تيأر ام
 .4 ف اَمَو َكْبَر َكَعَّدَو
 :هتبيغ نع ليربج لأسي ِولِو لوسرلا

 نأ سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع هيبأ نع رذ نب رمع نع سنوي ان
 هللا لزنأف ؟انروزت امث رثكأ انروزت نأ كعنمي ام :ليربحل لاق لص هللا لوسر
 ناك اَمَو » :هلوق ىلإ 4 اَئيِدَيَأ نيب اَم ام هَل كيو رب الإ ُلوَعَت اَمَو ١ : ىلاعت

 . 4 اسي َكبَر

 :ةالصلاو ءوضولا كي لوسرلا مّلعي ليربج
 6 هللا لوسر ىتأ ليربح نإ مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 نيع هنم ترجفناف يداولا ةيحان يف هبقعب هل زمهف «ةالصلا هيلع تضرتفا نيح

 ضمضمو ههجو أضوف «هيلإ رظني دمحمو ؛مالسلا هيلع ليربج أضوتف «نزم ءام
 ىلصف ماق مث ءهجرف حضنو «نيبعكلا ىلإ هيلجرو هينذأو هسأرب حسمو قشدتساو
 .ههجو ىلع تادجس عبرأ دجسو «نيتعكر

 :ةالصلاو ءوضولا ةجيدخ مّلعي لِي لوسرلا

 هللا نم بحي ام هءاحو ءهسفن تباطو هنيع هللا رقأ دق دللي يبلا عحر مث

 نيتعكر عكر مث ,ليرح أضوت امك اضوتف «نيعلا اهب ىنأ تح ةجيدخ ديب ذخأف
 .اًرس نايلصي ةجيدحو وه ناك مث «ةجيدحو وه تادجس عبرأو

 نع ناسيك نب , حلاص يثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان

 تلمكأ مث «نيتعكر تضرتفا ام لوأ ةالصلا نأ ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع

 :ةورعل لاقف «زيزعلا دبع نب رمع كلذ تثدحف :لاق .رفاسملل تتبثأو ءاّعبرأ



 ا قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ال يسفن يف تلقف ةورع ءاجف ءاعيرأ رفسلا يف يلصت تناك ةشئاع نأ يتثدح

 مكثيداحأ ام يردأ ام :رمع لاقف ؛هثدحف «ثيدحلا نع هتلأسف «يب اذه نوكي

 .لحخدو هريرس نع لزنو هكرو لوح مث !هذه
 ام لوأ :تلاق اهنأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنوي ان

 .©”اًعبرأ ميقملل تلمكأو رفاسملل تتبثأف نيتعكر ةالصلا تضرتفا

 :لوقي نارهم نب نوميم تعم :لاق رحاهملا يبأ ىلوم ملاس نع سنوي ان

 «ةنس تراصف اًعبرأ هلك هللا لوسر ىلص مث ءئثم ئثم ئثم ةالصلا لوأ ناك

 ."0مامت يهو رفاسملل نيتعكرلا ترقأو

 هاذ بلاط ىبأ نب يلع مالسإ

 :هلط يلع ىّلع مالسإلا ضرعي لِي لوسرلا
 ءاج بلاط ىبأ نب يلع نإ مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي نيثدح ءدمحأ ان

 ص يبلا لاقف ؟دمحم اي اذه ام :يلع لاقف «نايلصي امهدجوف نيمويب كلذ دعب

 «هتدابع ىلإو «هدحو هللا ىلإ كوعدأف هلسر هب ثعبو هسفنل ىفطصا يذلا هللا نيد

 ضاقب تسلف مويلا لبق هب عمسأ مل رمأ اذه :يلع هل لاقف «ىزعلاو تاللاب رفكو

 نأ لبق هرس هيلع يشفي نأ هل هللا لوسر هركف «بلاط ابأ ثدحأ يح اًرمأ

 نإ مث «ةليللا كلت يلع ثكمف «متكاف ملست مل اذإ ىلع اي :هل لاقف «هرمأ نلعتسي

 :لاقف هءاج ىح خلك هللا لوسر ىلإ ًايداغ حبصأف «مالسإلا يلع بلق يف عقوأ هللا

 ال هدحو هللا الإ هلإ الأ دهشت دل هللا لوسر هل لاقف ؟دمحم اي يلع تضرع ام

 ثكمو «ملسأو يلع لعفف «دادنألا نم أربتو ىزعلاو تاللاب رفكتو «هل كيرش

 .""هب رهظي ملو همالسإ يلع متكو «بلاط يبأ نم فوحخ ىلع هيتأي يلع

 )١57/1(. أطوملا يف كلامو «(78.5) «(45/5) ملسمو )21١/1 40١١ يراخبلا هاور (1)

 .قباسلا :رظنا (؟١

 قيرط نم )١51/1(« «لئالدلا» يف يقهيبلاو ((517/9) «خيراتلا» يف يربطلا هاور (©)

 .قاحسإ نبا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 لوسر ىلإ يلع فلتخي رهش نم ابيرق ثكمف ةثراح نب ديز ملسأو

 “م١

 . "0ع

 لبق يلي لوسرلا رجح ْف ناك هنأ ىلع ىلع هب هللا معنأ امم ناكو

 :همالسإ دنع يلع نس

 حيجت ىبأ نب هللا دبع ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان
 .نينس رشع نبا وهو بلاط يبأ نب يلع ملسأ :لاق ءدهاجم نع هارأ :لاق

 ثَعشألا ىبأ نب يبحي ٍئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان

 هيبأ نع فيفَع نب سايإ نب ليعامسإ ئثدح :لاق -ةفوكلا لهأ نم- ىدنكلا
 ناكو «جحلا مايأ ءئيم مايأ تمدقف اًرحات اءرما تنك :لاق هنأ فيفع هدج نع
 ذإ نحن انيبف لاق «هعيبأو هنم عاتبأ هتيتأف ءارحات اًءرما بلطملا دبع نب سابعلا
 يلصت تماقف ةأرما تحرح مث «ةبعكلا هاحب ماقف يلصي ءابح نم لحجر جرح
 نيدلا اذه نإ «نيدلا اذه ام ساّبع اي :تلقف «هعم يلصي ماقف مالغ جرخو «هعم
 نأو هلسرأ هللا نأ معزي هللا دبع نب دمحم اذه :سابعلا لاقف ؟وه ام يردن ام

 هب تنمآ دليوخ تنب ةجيدخ هتأرما هذهو «هيلع حتفتس رصيقو ىرسك زونك
 تنمآ ئتيلف :فيفعلا لاق ؛هب نمآ بلاط يبأ نب يلع همع نبا مالغلا اذهو

 .ًايناث نوكأ تنكو ذئموي

 لاجرلا لوأ :لاق ةَدْيَرُب نب هللا دبع نع بيهّص نب فسوي نع سنوي ان
 يبأل مَع نباو «ةديرُبو ءرَذ وبأ :ةثالثلا طهرلا مث بلاط ىبأ نب يلع اًمالسإ
 0ر5

 )١55/5(. «ةوبنلا لئالد» ف يقهيبلاو ((5١7/:؟) «خيراتلا» يف يربطلا هاور )١(

 .قاحسإ نبا نع )7١7/7( «خيراتلا» يف يربطلا هاور (؟)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هذ قيدصلا ركب يبأ مالسإ

 :ركب يبأ ىلع مالسإلا ضرعُي لَك لوسرلا
 لك هللا لوسر يقل ركب ابأ نإ مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 انلوقع كهيفستو ءانتملا كلكرَت نم دمحم اي شيرق لوقت ام قحأ :لاقف

 ئثعب «هيبنو هللا لوسر نإ ركب ابأ اي :ي هللا لوسر لاقف ؟انءابآ كريفكتو

 ءركب ابأ اي هللا ىلإ كوعدأ قحلل هنإ هللاوف «قحلاب هللا ىلإ كوعدأو هتلاسر غلبأل

 هيلع أرقو «هتعاط لهأ هتعاط ىلع ةالاوملاو ؛هريغ دبعي الو ؛هل كيرش ال هدحو

 قحب رقأو «دادنألا علخو مانصألاب رفكو ملسأف ءركني ملو ءرفي ملف «نآرقلا

 .قدصم نمؤم وهو ركب وبأ عجرو ؛مالسإلا

 :مالسإلل ةيروفلا هتباجتسا
 نب نمحرلا دبع نب دمحم ٍئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 ىلإ اًدحأ توعد ام» :لاق ولي هللا لوسر نأ يميمتلا نيصحلا نب هللا دبع

هتركذ نيح متع ام ركب ابأ الإ رظنو ددرتو ةوبك هنع هل تناك الإ مالسإلا
 

 .«هيف ددرت امو هل

 :ك مالسإلا هنالعإ

 «همالسإ رهظأو «هرمأ ركب وبأ ًادتباف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 .شيرق ىلع كلذ ربكف امهمالسإ ةثراح نب ديزو يلع رهظأو «سانلا اعدو

 ناك مث ؛هتجوز «دليوحخ تنب ةجيدح هيله هللا لوسر عبتا نم لوأ ناكو

 وبأ مث «ةثراح نب ديز مث ؛نينس رشع نبا ذئموي وهو ؛يلع هب نمآ ركذ لوأ
 . "45 قيدصلا ركب

 :هل شيرق فاليإ

 ركب وبأ ناكو «هلوسرو هللا ىلإ اعدو همالسإ رهظأو ركب وبأ ملسأ املف

 .07017/1) داشرلاو ىدحلا لبسو «(73/5) ةياهنلاو ةيادبلا رظنا (1)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اب شيرق ملعأو «شيرقل شيرق بسنأ ناكو ًالِهَس اًيحُم ؛هموقل الآم الجر
 لاجر ناكو ؛فورعمو قلخ اذ ءارحات ًالجر ناكو ءرش وأ ريخ نم اهيف ناك
 لعجف «هتسلاجم نسحو هتراحتو هملعل رمألا نم دحاو ريغل هنوفلأيو هنوتأي هموق
 .هيلإ سلجيو هاشغي نمم هموق نم هب قثو نم مالسإلا ىلإ وعدي
 :هيدي ىلع ةسمح مالسإ

 ةحلطو «نافع نب نامثعو «ماَوعلا نب ريبزلا :ئغلب اميف هيدي ىلع ملسأق

 ,ركب وبأ مهعمو ءفوع نب نمحرلا دبعو «صاقو يبأ نب دعسو هللا ديبُع نبا
 «نآرقلا مهيلع أرقو ؛مالسإلا مهيلع ضرعف لي هللا لوسر اوتأ يح اوقلطناف

 قحب نيرقم اوحبصأو ءاونمآف ةمارك نم هللا مهدعو امو ؛مالسإلا قحب مهأبنأو
 اوقذصو اوُلصف مالسإلا ىلإ اوقبس نيذلا ةينامثلا رفنلا ءالؤه ناكف «مالسإلا
 .ىلاعت هللا دنع نم ءاج امج اونمآو هلي هللا لوسر

|) 6 

 هذ رذ يبأ مالسإ
 :هعم نمو همالسإو لوسرلا هعامسو ةكم ىلإ هباهذ

 رذ وبأ قلطنا :لاق ةديرب نب هللا دبع نع بيهَص نب فسوي نع سنوي ان
 متتكم لبجلاب وهو هلو هللا لوسر نوبلطي رذ يبأل مع نبا امهعم «ةديرُبو
 ناكو «هيمدق ةجراح «هبوثب اًجسم لبجلا يف مئان وهو هوتأو ؛ةكم نم ةفئاطب
 وهف دالبلا هذي ين ناك نإ :رذ وبأ لاقف ءاّمدق سانلا نسحأ نم كلو هللا لوسر
 :رذ وبأ لاقف ءاهيلع أكوتي اضع رذ يبأ عمو «هيلع اوماق ح اوشمف «مئانلا اذه

 وبأ ىدان مث لَو هللا لوسر هبجي ملف ءاّمئان لع هللا لوسر ناكو ؟لحرلا مئانأ

 ف هاصعب زمغو ؟لحرلا مئانأ :رذ وبأ هيلع داعأ مث «هبجي ملف ؟لحرلا مث انأ :رذ

 دمحم اي :رذ وبأ هل لاقف ,دعقف هل هللا لوسر ظقيتساف لو هللا لوسر مدق نطاب
 هللا الإ هلإ ال :لوقأ :ي هللا لوسر لاقف ءوعدت ام ىلإو «لوقت ام عمسنل كانيتأ

 هللا لوسرل ةحاح ىفب هذ يلع ناكو هابحاصو رذ وبأ هب نمآف «هللا لوسر ينأو
 .اهيف هلسرأ يي



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 متنأ» :لاق هلك هللا لوسر نأ نسحلا نع نايح نب رفعح نع سنوي ان

 .«هللا ىلع اهمركأو اهريخ متنأ ,ةمأ نيعبسب نوفوت

 :ةاروتلا يف ملك هللا لوسر ةفص

 هللا لوسر ةفص نودحت فيك :رْبحلا بعكل تلق :تلاق ءادردلا مأ نع ليبْحَرُش

 ءظيلغ الو ظفب سيل «لكوتملا همسا هللا لوسر ادمحم هدحب :لاق ؟ةاروتلا يف هلي
 2 م ع ١ 3 ِع ص

 هب عمسيو اروع انيعأ هب هللا رصبيل حيتافملا يطعأو «قاوسألا ُق باحخس الو

 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ الأ دهشت يح «ةجوعم اًئسلأ هب ميقيو ءارقو اًناذآ

 .هعنكو مولظملا نيعي

 :ِكَع هللا لوسر ءامسأ

 سرع 1 © ب . .

 نع هديبع يبأ نع ةرم نب ورمع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع سنوي ان

 دمحم انأ :لاق ءانظفح ام اهنم ءامسأ هسفن لي هللا لوسر انل ىمس لاق ىسوم ىبأ

 .ةمحلملاو ةبوتلا ينو «رشاحلاو «يفقملاو دمحأو

 هللا يضر ةشئاع نع ثيرح نب رازيعلا نع ورمع نب سنوي نع سنوي ان
 باحخس الو «ظيلغ الو ءظف ال «ليخنإلا يف بوتكم هي هللا لوسرل :تلاق اهنع

 .حفصيو وفعي نكلو ءاهلثم ةئيسلاب يزجي الو قاوسألاب
 :دمحم ةمأ ةلزنم

 نسحلا نع بعصُم ىلوم دايز نع هللا دبع نب نمحرلا دبع نع سنوي ان
 متنأ «ةمأ نيعبس نوفوت متنأو ةمأ نوتسو عست تضم :ي هللا لوسر لاق :لاق

 .هللا ىلع اهمركأو اهريخ

 نب دمحُم نع يرهزلا ينربخأ :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان
 انأ :ءامسأ ةسمخ يل :لوقي لي هللا لوسر تعمس :لاق هيبأ نع معّطُم نب ريب



 احساإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 رشاحلا انأو «بقاعلا نأو «رفكلا هب هللا وحمب يذلا يحاملا انأو .دمحأو ءدمحم

 2. نيرجاُملا مالسإ
 «ثراحلا نب ةديبع وبأ قلطنا مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 نوُعْظَم نب نامثعو «يموزحملا مقرألا نب هللا دبعو ءدسألا دبع نب ةملّس وبأو

 اوملسأف «نآرقلا مهيلع أرقو «مالسإإلا مهيلع ضرعف 0 هلل لوسر اوتأ ئح

 .رونو ىده ىلع هنأ اودهشو

 «ليفث نب ورمع نب ديَز نب ديعس :مهنم برعلا لئابق نم سان ملسأ مث
 «ىّرعلا دبع نب ليفت نب باطنخملا تنب ةمطاف هتأرماو «بْعك نب يدَع ْيَب وخأ

 يهو ركب يبأ تنب ةشئاعو ركب يبأ تنب ءامسأو «باطخملا نب  رمع تخأ

 ترألا نب بابحخو «نايحمجلا نوُعْظَم نب هللا دبعو ءنوُعْظَم نب ةمادقو (ةريغص

 ئب فيلح دوعسم نب هللا دبعو يرهزلا صاقو يبأ نب ريمعو ؛ةرهز نب فيلح

 شايعو «يؤل نب رماع ئب وخأ ورمع نب طيلسو يراقلا نب دوعسمو «ةرهز
 نب سينخو «يميمتلا ةمرخم نب ةمالّس تنب ءامسأ هتأرماو يموزْخملا ةعيبر يبأ نبا

 نب هللا دبعو «بُعك نب يدع ئب فيلح ةعيبر نب رماعو «يمهسلا ةفاذخ

 ءاعمأ هتأ رماو بلاط يبأ نب رفعجو «شحح- نب دمحأ وبأو «يدسألا شحج

 يتب تحخأ للخما تنب ءاعنأ هتأرماو , يحمخا ثيراملا نب بطاحو « «سيمع تنب

 رهزأ نب / بلطلاو :توعظم نب تامثع نب بئاسلاو حملا رمعم د نب ثراحلا

 نب دعس نب ريبّص يبأ نب فوع يبأ تنب ةلُمَر هتأرماو يرهزلا فوع دبع نبا

 ١871 هم:

 ةريهف نب رماعو ؛بْتك نب يدع نب وخأ دسأ نب ميعن همساو ماحنلاو (مهس

 نب فلخ تنب ةنيمأ هتأرماو صاَعلا نب ديعس نب دلاخو «قيدصلا ركب ىبأ ىلوم

 نب وحأ سمه دبع نب ورمع نب بطاحو ةعاّرخ نم ةضايب نب رماع نب دعسأ

 نب هللا دبع نب دئاف نب دقاوو «ةعيبر نب ةبقُع نب ةفيَذُح وبأو يول نب رماع



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نب رماعو «ريكبلا نب دلاخو «بعك نب يدع نب فيلح يميمتلا ةبلعت نب زيزع

 دعس نب نم بشان نب هللا دبع نب ريكبلا نب سايإو «ريكُبلا نب لقاعو «ريكبلا

 ؛موزخم يب فيلح رساي نب رامعو ءبعك نب يدع نب ءافلح «ثيل نبا
 .ميمت ب فيلح نانس نب بيهصو

 ركذ اشف قح لاحرلاو ءاسنلا نم ًالاسرأ مالسإلا يف سانلا لحد مث

 كلذ تمظعأ ةكمي مهرمأ اشفو رفنلا ءالؤه ملسأ املف هب ثّدحُتو مالسإلا

 هل صخشو ءدسحلاو يغبلا هل هللا لوسرل مهيف رهظو ءهل تبضغو «شيرق

 ؛ماشه نب لهج وبأ :مهنم ؛ةموصخلا هل اوبلطو «ةوادعلا هودابف لاحر مهنم

 نب ديلولاو «ةلطالّطلا نب ورمعو «ثوغي دبع نب ديبعو ءبه وبأو هباحصأو

 باصأ يذلا وهو «فلخ نب يِبأو ءفلخ نب ةيمأو ؛لئاو نب يصاعلاو «ةريغملا

 تلسألا نب سيق وبأو «ةريغملا نب هكافلا نب سيق وبأو «ةكمم كل هللا لوسر هحو

 نب ةيمأ يبأ نب ريهز وهو جاجحلا نب ديعس نب ثراحلا نب ريضحلا وأ «نيضحلاو

 نب يصاعلاو ءدسألا دبع نب دوسألاو ءذئاع نب يفيص نب بئاسلاو «ةريغملا

 يصاعلا وبأو ءبرح نب نايفس وبأو «ةعيبر نب ةبيشو «ةعيبر نب ةبْتُعو «ديعس

 طقسف ىورأ هتحطن «يلذلا دشألا وبأو «طيعُم يبأ نب ةبقعو ؛ماشه نب 75

 .دوسألا نب ةعمزو «يفقثلا ربج نب يدعو ءيصاعلا يبأ نب , مكحلاو «عطقتف

 نب مكحلاو «طيعُم يبأ نب ةبقغو «بمل ا وبأ :هنوذؤي نيذلا ناكو

 00 رمخأ لحرو «يفقثلا ربج نب يدعو «يصاعلا

 ٠ َتيَرَقَألا َكَتَريِشَع رذنأو » :لجو رع هلوق «
 :هتوعد غيلبتب هلوسر هللا رمأ

 ةوادع هيلإ يهتنت يذلا ناكو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان

 لوسر هب هللا صخ ال هاّيغبو اًدسَح ؛لهج وبأ اهيف هيلإ عمتجيو لي هللا لوسر

 .قاحسإ نبا نع ١75(( 2117/؟) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هاور )١(



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 سانلا يداني نأو ءهب ءاج امه عدصي نأ ِهلَو هلوسر رمأ ىلاعت هللا نإ مث

 رمأ نأ ىلإ + رستساو «ءيشلا ىفحأ اير ناكو «ىلاعت هللا ىلإ وعدي نأو «هرمأب

 وت اَمي َعَدَصآَف ) :ىلاعت هللا لاق مث «هنعبم نم نينس ثبلف ءهراهظإب

 (© ترييرقألا َكَتَريِشَع ٌرْذَنَأَو » :لاقو ؛"'4 َنيِكِرْشُمْل نع ّضرعأَو
 نإ فق َكوَصَع نق (ج) ترويؤُمْلا نم كبت نمل َكَحاََج َنضِفْح

 ٠ 04 َنوُلَمَعَت امي ٌءىَرَب
 نبا هللا دبع عمس نم ينئدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 هذ بلاط ىبأ نب يلع نع سابع نبا نع همسا ئمتكتساو لفون نب ثراحلا
 ترييرقألا َكئرِشَع رذنأو ) :هللَع هللا لوسر ىلع ةيآلا هذه تلزن امل :لاق

 :35 هللا لوسر لاق 4 َتِنيْؤُمْلا َنِم َكَعَبَن نَمِل َكَحاَنَج ٌضِفْخَآَو ()
 نءاجف ءاهيلع تمصف ءهركأ ام مهنم تيأر يموق اهب تأداب نإ يأ تفرع

 لاق ءكبر كبذع ىلاعت كبر كرمأ ام لعفت مل نإ كنإ دمحم اي :لاقف ليربح

 نريشع رذنأ نأ ئنرمأ دق هللا نإ ىلع اي :لاقف ُهللك هللا لوسر يناعدف :يلع

 كلذ نع تمصف «هركأ ام مهنم تيأر كلذب مهتأداب نإ نأ تفرعف نيبرقألا

 عنصاف «كبر كبذع هب ترمأ ام لعفت مل نإ دمحم اي :لاقف ليربج ينءاج ىح

 دبع ئب عمجا مث «نبل ّسع انل دعأو ؛ماعط نم عاص ىلع ةاش لحجر ىلع اي انل

 مهيف «نوصقني وأ الحر نوعبرأ ذئموي مهو هل اوعمتحاف «تلعفف بلطملا

 مهيلإ تمدقف «ثيبخلا رفاكلا بل وبأو «سابعلاو «ةزمحو «بلاط وبأ :همامعأ

 يف ام ىمر مث «هنانسأب اهقشف ةيذح كلي هللا لوسر اهنم ذخأف «ةنفحلا كلت

 راثآ الإ يئر امف «هنع اوله ىح موقلا لكأف «هللا مساب اولك :لاق مث ءاهيحاون

 مهقسا :كلَي هللا لوسر لاق مث ءاهلتم لكأيل مهنم لجرلا ناك نإ هللاو ,مهعباصأ

 )١( ةيآ :رجحلا ةروس )44(.
 ةيآ :ءارعشلا ةروس (؟) )7١5: 5١5(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 لحرلا ناك نإ هللا متاو ءاعيمج اولف ىح اوبرشف بعقلا كلذب تئجف «يلع اي

 ىلإ بهل وبأ هردب مهملكي نأ خي هللا لوسر دارأ املف «هلثم برشيل مهنم

 لي هللا لوسر مهملكي ملو اوقرفتف !مكبحاص مكر حس ام ءدهل :لاقف مالكلا

 انل تعنص تنك يذلا لثع. انل دع ىلع اي : هي هللا لوسر لاق دغلا ناك املف

 نأ لبق تعمس دق ام ىلإ نردب دق لجرلا اذه نإف «بارشلاو ماعطلا نم سمألاب

 «سمألاب عنص امك علي هللا لوسر عنصف هل مهعمج مث «تلعفف «موقلا ملكأ

 متاو «هنع اول ىح بعقلا كلذ نم اوبرشف مهتيقس مث «هنع اوله ىح اولكأف
 نب اي :ِكلك هللا لوسر لاق مث ,هلثم برشيو ءاهلثم لكأيل مهنم لحرلا نإ هللا

 دق هب مكتئج امم لضفأب هموق ءاح برعلا نم اباش ملعأ ام هللاو «بلطملا دبع

 .©"”ةرخآلاو ايندلا رمأب مكتتح

 :هيلع يحولا لوزن فصي ٌدْلَي لوسرلا
 :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنوي ان

 لاقف ؟يحولا كيلع لرتي فيك :لاقف هك هللا لوسر ماشه نب ثراحلا لأس

 هقشأ وهو «سرجلا ةلّصلَص لثم يف اًنايحأ كلملا ئيتأي كلذ لك :لل هللا لوسر

 يئملكيف لحر ةروص يف اًنايحأ كلملا يل لثمتيو «هتيعو دقو ٍنيع مصفيف ىلع

 .لوقي ام يعأف

 لزن اذإ ناك :لاق سابع نبا نع ةمركع نع روصنم نب داع نع سنوي ان
 : 00 نع سانلا كسمأو ءهدلج هل دّيرتو هيلع لقث يحولا يي هللا لوسر ىلع

 لوسر ىلع نآرقلا لزن اذإ ناك :لاق دهاحم نع رذ نب رمع نع سنوي ان

 .ءاسنلا ىلع مث لاجرلا ىلع هأرق يلي هللا

 :حاصلا لمعلاب هلهأ رمأي ولو لوسرلا
 هللا لوسر نأ «ةريره يبأ نع يربقملا ديعس نع رشْعَم يبأ نع سنوي ان

 )3١4/17(. يربطلا خيرات :رظنا (1)



 ةاحسإ نباي ةيوبنلا ةريسلا
 هللا لوسر ةمع ةيفص اي ءدمحم تنب ةمطاف اي ءبلطملا دبع ينب اي» :لاق دي

 ام يلام نم يولس ءائيش هللا نم مكنع ينغأ ال «هللا نم مكسفنأ اورتشا
 عم ةمايقلا موي اونوكت نإف ,نوقتملا ةمايقلا موي تآ لوأ نأ اوملعاو ؛متئش

 ىلع امفولمحت ايندلاب نوتأتو لامعألاب سانلا نوتأي ال يايإو كاذف مكسبارق

 فرصف - اذكه لوقأف .دمحم اي :نولوقتف ,.مكنع يهجو دصأف مكقانعأ

 .«رخآلا قشلا ىلإ ههجو فرصو - اذكه لرقأف دمحم اي نولوقتف - ههجو
 :بعشلا يف ةالصلل هباحصأب ِهلَي لوسرلا جورخ

 اذإ لي هللا لوسر باحصأ ناك :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 ىبأ نب دعس انيبف ,مهموق نع مهتالصب اوفختساو «باعّشلا ىلإ اوبهذ اولص
 رهظ ذإ ؛ةكم باعش نم بعش يف هلي هللا لوسر باحصأ نم رفن يف صاقو

 نوعنصي ام مهيلع اوباعو مهوركانف ءنولصي مهو نيكرشملا نم رفن مهيلع

 يحلب نيكرشملا نم ًالجر صاقو ىبأ نب دعس برضف ءاولتتقاو ؛مهولتاق يح
 .مالسإلا يف قيرهأ مد لوأ ناكف ؛هجشف ريعب
 :هل بلاط يبأ ةدناسمو هموق ةوادع

 نم هيلع هوركنأ ءيش نم مهبتعي ال هلو هللا لوسر شيرق تأر املف
 ملف هنود ماقو «هيلع بدح دق بلاط ابأ همع اوأرو «مهتلا بيعو مهقارف

 (ةعيبر نب ةبتع :مهيف بلاط ىبأ ىلإ شيرق فارشأ نم لاحر ىشم «مهل هملسي

 «ةريغملا نب ديلولاو «بلطملا نب دوسألاو «يرتخعَبلا وبأو «نايفس وبأو «ةبيشو

 .مهيف ىشم نم وأ «جاّجحلا انبا هيبنو هبّتُمو «لئاو نب يصاعلاو «لهج وبأو

 :هيخأ نبا لعف ىلع بلاط ابأ بتاعي شيرق دفو
 هفسو ءاننيد باعو انتملآ بس دق كيخأ نبا نإ بلاط ابأ اي :اولاقف

 هكيفكنف هنيبو اننيب يلخت نأ امإو ءانع هفكت نأ امإف ءانءابآ للضو ءانمالحأ

 اًدر درو ءاقيقر ًالوق بلاط وبأ لاقف «هفالخ نم هيلع نحن ام لثم ىلع كنإو

 .هنع اوفرصناف «ًاليمج



 نمل ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :نيملسملل اًقوادع رهظت شيرقو هتوعد يف رمتسي هيي لوسرلا

 نإ مث «هيلإ وعديو هللا نيد رهظي هيلع وه ام ىلع للي هللا لوسر ىضمو
 نيذلا يك هللا لوسر باحصأ نم مهنم لئابقلا يف نم ىلع مهنيب اورمآت اًشيرق

 نع مهونتفيو مهفوبذعي نيملسملا نم اهيف نم ىلع ةليبق لك تبثوف ءاوملسأ

 ىأر نيح «بلاط وبأ لاق دقو «بلاط ىبأ همعب هلوسر مهنم هللا عنمو «مهنيد

 عنم نم هيلع وه ام ىلإ مهاعد «بلطملا يبو مشاه ينبب يف عنصت ام عنصت ًاشيرق
 هيلإ مهاعد ام ىلإ اوباجأو هعم اوماقو هيلإ اوعمتحاف «هنود مايقلاو ِدلي هللا لوسر

 مشاه نب ضرحي وهو «بحل يبأ نم ناك ام الإ دك هللا لوسر نع عفد نم
 مشاه نب نيب ناك يذلا فلحلاب اوعد اذإ مشاحل ىعدت بلطملا ونب تناك امإو

 :لاقف «فانم دبع يب نود بلطملا ب نيبو

 ةبقر ىلع ليخلاب نوعدي

 امي ولعي ءادوسلا ةبحرلاك

 هلعَر ىلع كزنلا مهيلع

 مكريهامج نع اودوذ موق اي

 ةيتف يف برحلا تدهش دقو

 لفحم يف مرقلاو مشاه اي

 لزعم يفو فوخلا ىدل انم

 لفجم بسبس ىف اًفاعرس

 لمهملا براشلا اطقلا لثم

 لبسم ىلع لاضفم لكب
 لطسقلا ريثع يف اغولا دنع

 ناو ممي عنتما دق نأ ىأرو هعم بلطملا ونبو مشاه ونب تعمتجا املف

 مهل بصنو «ةاودعلاب هموق ىدابو «بلاط وبأ لاق مهعم هوداعي نل اشيرق

 :لاقف برحلا

 كيلملا لوسر لوسرلا انعنم

 باهتلا نود ربزب برضب

 كيلملا لوسر ىمتأو بذأ

 هئادعأل بدأ نإامو

 قوربلا عملك لذات ضيب

 قيقفنخلاك رداوبلا راذح

 قيفش هيلع ماح ةيامح

 قينفلا راذح راكبلا بيبد



 قاحسأإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 قيضم ليغب ثيل راز امك

١845 

 ًايماس مهف رأزأ نكلو
 :هترصنل هموق حدم يف بلاط يبأ رعش

 لعج هيلع مهيدحو ,هعم مهدج نم هّرس ام هموق نم بلاط وبأ ىأر املف

 دتشيل مهنم هناكمو ؛مهيف هيي هللا لوسر لضف ركذيو ؛مهكيدق ركذيو مهحدع
 :بلاط وبأ لاقف مهرمأ ىلع هعم اوبدحيلو هيف مهيأر مهل

 اهميمصو اهرس فانم دبعف رخفل شيرق اموي تعمتجا اذإ

 اهميدقو اهفارشأ مشاه يفف دبع فارشأ تلصح نإو

 اهميركو اهرس نم ىفطصملا وه

 اهمولح تشاطو رفظت ملف انيلع
 اهمميقن دودخلا رعص اوش ام اذإ

 '"”اهموري نم اهراجحأ نع برضنو

 ادذمحت نإف ًاموي ترخف نإو

 اهنيمسو اهنغ شيرق تعادت
 ةمالظ رقن ال ًاميدق انكو

 ةهيرك موي لك اهامح يمحنو

 :بهل ىنأ نم رخسي بلاط وبأ
 بهل يبأ ىلع بلاط وبأ لبقأ مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 وبأ ناكو ءهل بصن نم عم هلي هللا لوسر ةوادعل بصنو «هموق هيلع رفاظ نيح
 تنب ةمطافل ريبزلاو هللا لوسر وبأ هللا دبعو بلاط وبأ ناكو «ةيعازخلل بهل

 ؛جيحامسأ اهل لاقي هل أب بلاط وبأ هزمغف «موزخم نب نارمُع نب ذئاع نب ورمع
 :لوقلا يف هل ظلغأو

 مهري ماوقألا ضرعتسم

 قداص ثيدح نم رداون عمم'او

 ايهلحفو ريبزلا مأ ونب انإ

 رذع نم تئج نإ امو يرذع

 رسهملاو ءافكألا مئاركل
 رخمصلا لدانج لثم نيوق
 ريهطلاو بيطلل انب تلمح

 ١( ةياهنلاو ةيادبلا :رظناو «(355 75*2؟/؟) هخيرات يف يربطلا هاور )2557/9 550(.
 .(59؟//5؟) داشرلاو ىدحلا لبسو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 رضلاو ءارسلا ىلع اخأو 2 ًارزاومو ًابحاص انم تمرحف

 ش :هيخأ نبا رصنب هكسقت شيرقل نلعي بلاط وبأ
 هللا لوسر دارأ اميف هموق فالح نم هرمأ ىلع بلاط وبأ ىضم املف :لاق

 :كلذ يف بلاط وبأ لاق «هفالخو هناودع ىلع شيرق تعمتحاو يي

 ابرتلا ىطو نم ريخ انعم نأ ىوس ١ ةميظع شيرق نم انينج نإ ام
 ابرذ الو ًاميثل ال هانث ايرك ١ ًارولم تابئانلل ةقثاخأ

 اببرح اننيب ارعسُت نأ امكايإف الفونو سمن دبع انيوخأ ايف

 ابكنلا يكتشي مكلك اهيف شيباحأ ةفلإو دو دعب نم اوحبصت نإو

 بعشلا اوئلم اذإ موسكي يبأ طهرو سحاد برح يف ناك ام اوملعت ملأ

 اببرس انل نوكلمت ال متحبصأل هريغ ءيش ال هللا الول هللاوف

 :لوسرلل ديكي ةريغملا نب ديلولا
 نع دمحم يأ نب دمحم ئثّدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 نم رفن هيلإ عمتحا ةريغملا نب ديلولا نأ سابع نبا نع ةمركع وأ ءريبُج نب ديعس
 رضح دق هنإ رشعم اي :لاقف ءمسوملا رضح دقو ءمهيف نس اذ ناكو شيرق

 اوعمجاف ءاذه مكبحاص رمأب اوعمس دقو مكيلع مدقتس برعلا دوفو نإو ءمسوملا

 ءاضعب مكضعب لوق دريو ءاضعب مكضعب بذكيف اوفلتخت الو ءاًدحاو ايأر هيف

 اولوق «متنأ لب :لاقف هب موقن اّيأر انل مقأو لقف سمغ دبع ابأ اي تنأف :اولاقف

 وه امف ناهكلا تيأر دقل «ءنهاكب وه ام :لاقف «نهاك :لوقن :اولاقف ,عمسأ

 انيأر دقل ءنونجمب وه ام :لاقف «نونحجم لوقن :لاقف هعجسو نهاكلا ةمزمزب

 ءرعاش :لوقن :اولاقف «هتسوسو الو «هجلاخت الو «هقنخت وه امف «هاتفرعو نونجلا

 امف .هطوسبمو ؛هضوبقمو «هضيرقو هزجرب رعشلا انفرع دق رعاشب وه ام لاقف
 راحسلا انيأر دق ءرحاسب وه ام :لاق ءرحاس :لوقنف :اولاق «رعشلاب وه

 هللاو :لاق ؟سمخ دبع ابأ اي لوقن امف :اولاق ءهدقع الو هثفنب وه امف .مهرحسو

 ائيش اذه نم نيلئاقب متنأ امف ءاّنل هعرف نإو «قدغل هلصأ نإ «ةوالحل هلوقل نإ



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا ١

 قرفي رحاس اولوقف ءرحاس :اولوقت نأل لوقلا برقأ نإو «لطاب هنأ فرع الإ
 ءرملا نيبو ءهحوزو ءرملا نيبو «هيحأ نيبو ءرملا نيبو «هيبأ نيبو ءرملا نيب

 مسوملا اومدق نيح سانلا نولأسي نوسلجي اولعجف «كلذب هنع اوقرفتف «هتريشعو

 .هرمأ مهل اوركذو «هايإ هورذح الإ دحأ مهي ريال
 :ديلولا ىلع دري نآرقلا

 َتَقَلَخ ّنَمَو ِنَرَذ » :هلوق نم كلذ فو «ةريغملا نب ؛ ديلولا يف ىلاعت هللا لزتأف
 نيذلا رفنلا يف لجو زع هللا لزنأو ؛"”4 َرَهَس ِهيِلَصأَس ) :هلوق ىلإ 4 اَدِيِحَو
 :ىلاعت هللا دنع نم هب ءاج اميفو هلك هللا لوسر يف لوقلا هل نوفنصي هعم اوناك

 "7 4 َنيِعَمحُأ ْمهََطَسَتَل كلَرَوف » :ًافادصأ يأ 4 َنيِضِع َناََرَقْلا اوُلَعَج َنيِذَّلا )
 برعلا تردصو ؛سانلا نم اوقل نمل هللا لوسرل كلذ نولوقي نيذلا رفنلا ككاوأ
 اهلك برعلا دالب يف هركذ رش رشتناو كلو هللا لوسر رمأب مسوملا كلذ نم

 ىف انو اوُناَكَو ١ :هلوق يف سيق نب دمحم نع رشعم يبأ نع سنوي ان

 نإ هللاوف ءقح لوقت ام نإ :# هللا لوسرل شيرق تلاق :لاق «"”4 ٍةَّنِكَأ
 كنيبو اننيب نمو «هعمسن امف رقو انناذآ يفو «هلقعن ام هنم ةنكأ يفل انبولق

 .لوقت ام يردن امف باجح

 :دمحم لدب بلاط يبأ ىلع ديلولا نب ةرامع ضرعت شيرق

 ابأ نأ تفرع نيح ًاشيرق نإ مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 ؛كلذ يف مهقارفل هعامجإو «,همالسإو هيل هللا لوسر نالَذُخ ىبأ بلاط

 اي :انغلب اميف هل اولاقف «ةريغملا نب ديلولا نب ةرامع مهعمو هيلإ اوشم «مهناودعو

 كل وهف «ةدافو ءايابشو «ًالاج ديلولا نب ةرامُع شيرق يفب كانثج دق بلاط ابأ

 قراف يذلا اذه كيحأ نبا نيبو اننيب لو «هيف عزانت دلو هذختاف ؛هلقعو هرصن

 1١1١١-55(. ةيآ :رثدملا ةروس )١(

 )١( ةيآ :رجحلا ةروس )5-91١(.
 )9١( ةيآ :تلصف ةروس )0١(.



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 لجرك لحر امنإف ؛مهمالحأ هّمسو ءهموق ةعامج قرفو «كئابآ نيدو كنيد
 وبأ مهل لاقف «ةّبَعم رومألا بقاوع يف لضفأو «ةريشعلل عمجأ كلذ نإف «هلتقنل

 يخأ نبا مكيطعأو ءمكل هوذغأ مكنبا نوطعت «نومتفصنأ ام هللاو :بلاط

 نحت مل اهدلو تدقف ذإ ةقانلا نأ نوملعت الفأ ءاَدبأ نوكي ال هللاو اذه «هنولتقت

 كموق كفصنأ دقل :فانم دبع نب لفون نب يدع نب معطملا هل لاقف «هريغ ىلإ

 نب معطملل بلاط وبأ لاقف ءمهنم كلذ لبقت نأ ديرت كارأ امو «بلاط ابأ اي

 موقلا ةرهاظمو ينالذخ ىلع تعمجأ دق كنكلو ئنومتفصنأ ام هللاو :يدع

 كلذ دنع رمألا بقحف «بلاط وبأ لاق امك وأ «كل ادب ام عنصاف ىلع

 كلذ دنع بلاط وبأ لاقف ءاضعب مهضعب ىدابو موقلا ىدانتو برحلل تعمجو

 لئابق نم هاداع نمو «فانم دبع نب نم هلذخ نم معيو -معطملاب ضرعي هنإو-

 .مهرمأ نم دعابت امو هنم اوبلط اميف هولأس ام ركذيو «شيرق
 :هلذخ نمو معطملا يف بلاط يبأ رعش

 رطق هلوب نم نيقاسلا ىلع شري ركب مكتطايح نم يظح تيل الأ

 ("ربو هبسحت ءافيفلا الع ام اذإ هؤاغر ريثك باحبح روخلا نم

 رمألاانريغ ىلإ الاق الثس اذإ انمأو انيبأ نم انسيوخأ ىرأ

 رخصلا قلفلا يذ سأر نم تمجرت امك امرت نكلو رمأ امحل لب

 رفص امهفكأ مهنم حبيصأ دقو  امهيوخأ يف موقلل ازمغأ امه

 رمجلا ذبن ام لثم اناذبن امه الفونو سمش دبع ًاصوصخ صخأ
 ("”رفش انلسن نم مادام انرداجي رواجم مهنم كفني ال تمسقأف

 ”ركذ هل شري نأ الإ سانلا نم هل اخأ ال نم دجملا يفاكرشأ امه

 .(ةطقلا) ةرهلا ردق ىلع ةبيود :ربوو «رفقلا :ءافيفلا .فيعضلا :روخلا )١(

 .دحأ يأ :رفش ١9(

 .اًيفخ اركذ ركذي نأ تعي :ركذ هل شري نأ الإ (©)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 رحبلا اب شاج ءاقرز ةجلع ىلإ اندجل ادبع ناك هوبأ اًديلو

 رصنلا يغتبا اذإ ىلوم انل اوناكو مهم ةرهزو مورختو ميتو

 رفج تطغض اهرش رفجك اوناكو مهوقعو مهمالحأ تهفس دقو

 هللا لوسر باحصأ لاذ ام باب

 دهجلاو ءالبلا نم
 ةيناث ةرم بلاط يبأل دفولا عوجر

 ابأ اي نحن ام :اولاقو «هومّلكف ىرخأ ةرات بلاط يبأ ىلإ اوشم اًشيرق نإ مث
 كيخأ نبا يكراتب ءكعضومو كفرشو كسب ةلزتم اذ انيف تنك نإو «بلاط

 ءانثابآ بسو ءانتحلا متش نم اننيب رهظأ دق ام انع فكي وأ هكلف يح اذه ىلع

 «كيلإ انرذعأ دقف ,عادف تئش نإو ءانيرحل عمجاف تئش -ئش نإف «ءاننيد بيعو

 يف رظناف «صلخم كلذ نأ نظن ام لكف كتوادعو كبرح نم صلختلا انبلطو
 .كاضق انيلإ ضقا مث ؛كرمأ

 :بلاط يبأ همعو عل لوسرلا نيب راد ام

 ةريغملا نب ةبّثع نب بوقعي ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان دمحأ ان

 ىلإ ثعب ةلاقملا هذه بلاط يبأل تلاق نيح اًشيرق نأ ثدح هنأ سنْمعَألا نب

 ءاذكو اذك :اولاقف نوءاج دق كموق نإ يأ نبا اي :هل لاقف هل هللا لوسر

 ال ام رمألا نم لمحت الو ءكسفن ىلعو يلع قبأف «لبق نوذآو «هل اولاق يذلل
 قرف يذلا اذه كلوق نم نوهركي ام كموق نع ففكاو «تنأ الو انأ قيطأ

 ؛هملسمو هلذاَ هنأو ءءادي هيف هّمعل ادب دق هنأ كَ هللا لوسر نظف «مهنيبو انني

 تعضو ول ءمع اي :ي هللا لوسر لاقف ءهعم مايقلاو هترصن نع فعضو

 كلهأ وأ هللا هرهظي ىتح رمألا تكرت ام يراسي يف رمقلاو ينيمي يف سمشلا
 غلب ام ىأر نيح - هل لاق ىلو املف «ىكبف ل هللا لوسر ربعتسا مث هبلط يف
 كرمأ ىلع ضما :لاقف ءهيلع لبقأف «يخأ نبا اي لبقأ :- - هلك هللا لوسرب رمألا

 .ًادبأ ءيشب كملسن ال هللاوف «تببحأ ام لعفاو



 ةاحسإ نبا ةيوبتلا ةريسلا
 ةحلط نب ىسوم نع هللا ديبع نب ةحلط نب ىيي نب ةحلط نع سنوي ان

 نإ :اولاقف بلاط يبأ ىلإ شيرق تءاج :لاق بلاط يبأ نب ليقع ىربحأ :لاق

 قلطنا ليقع اي :لاقف ءانع هفاف ءاندجسمو انيدان يف اناذآ دق اذه كيحأ نبا

 هب ءاجف «ريغص تيب لوقي «سيخ نم هتحرختساف «هيلإ تقلطناف دمحم. ئتأف

 املف ءضحرلا رحلا ةدش نم هيف يشمب ءيفلا بلطي لعجف «رحلا ةدش يف ةريهظلا يف

 مهيدان يف مهيذؤت كنأ اومعز دق ءالؤه كمع يب نإ :بلاط وبأ لاق مهاتأ

 نورتأ لاقف ءامسلا ىلإ هرصبب هلي هللا لوسر قّلحف مهاذأ نع هتناف ,مهدجسمو

 نأ ىلع مكنم كلذ عدأ نأ ىلع ردقأب انأ امف :لاق معن :اولاق ؟سمشلا هذه

 .اوعجراف يأ نبا انبذك ام هللاو :بلاط وبأ لاقف «ةلعش اهنم اولعشتست

 :هيخأ نبا ةدناسم يف بلاط يبأ رعش

 نيح هلاق رعش نم بلاط وبأ لاق مث :قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 هموق ةوادع نم ناك ام ىلع هنع عافدلاو لي هللا لوسر ةرصن نم كلذل عمجأ

 :هل مهقارفو

 انيفد بارتلا يف دسوأ تح مهعمجبي هيلإ اولصي نل هللاو

 انويغ كنم كاذب رقو رشباو ةضاضغ كيلع ام كرمأل يضما

 انيمأ ًامدق تنكو تقدص دقلف حصان كنأ تملعو ينتوعدو

 انيد ةيربلا نايدأ ريخ نم هنأب تفرع دق انيد تضرعو

 انيبم كلذل احمس ىنتدجول ةبس يراذح وأ ةمالملا الول

 ال هللاوف ءانءابآ بسو ءاننيد باَغو ءانمالحأ هفس دقل :شيرق تلاق املف

 يف رّمشف «هيلإ بحأ ناكو هلي هللا لوسر نود بلاط وبأ ماقو ءادبأ اذهب رقن

 :لاقف ءاهرحآ يف مهأدابو ءمهنم اهيف ذوعت ةديصق لاق ؛هموق ىدانو «هنأش

 '"'لئاسولاو ىرُعلا لك اوعطق دقو 2 مهنيب دو ال موقلا تيأر امل

 .ةبرقلا :لئاسولا )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا أندم
 ليازملا ودعلا رمأ اوعواط دقو ىذألاو ةوادعلاب انوحراص دقو

 (9امانألاب انفلخ ًاظيغ نوضعي ةنضأ انيلع ًاموق اوفلاح دقو

 ("”لواقملا فويس نم بضع ضيبأو ةحمس ءارفصب يسفن مف تربص
 «9لئاصولاب هباوثأ نم تكسمأو 20-ي طهر تببلا دنع ترضحأو
 (©9لفان لك هفلح يضقي ثيح ىدل ةراتو نيلبقتسم اعم ًافوكع

 (”لئانو فاس نيب لويسلا يضف مقفاكر نويرعشألا خيني ثيحو

 :بلطملا ينبو مشاه ينب شيرق ةعطاقم

 ىلع هلك هللا لوسر ىضم املف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان دمحأ ان

 مهو «هوملسي نأ اوبأو ؛هنود بلطملا ونبو ءمشاه ونب تماقو «هب ثعب يذلا
 مهاحأ اوملسيو ءاولذتسي نأ اوفنأ مهنأ الإ هيلع مهموق ام لثم ىلع هفالح نم

 شيرق تفرعو «بلطملا ونبو مشاه ونب كلذ تلعف املف .هموق نم هقراف نمل
 نب ىلع مهنيب اميف اوبتكي نأ ىلع اوعمتجا :مهعم ُيلط دمحم ىلإ ليبس ال هنأ

 نوعاتبي الو مهفنوعيابي الو «مهيلإ اوحكني الو مهوحكاني الأ بلطملا ٍئبو مشاه

 دبع نب مشاه نب ةمركع ةفيحصلا يف بتكو ؛كلذ يف ةفيحص اوبتكف ؛مهنم
 ءمهوقثوأف ملسأ نم ىلع اودع مث «ةبعكلاب اهوقّلعو «رادلا دبع نب فانم

 ءاديدش ًالازلز اولزلزو مهيف ةنتفلا تمظعو «مهيلع ءالبلا دتشاو «مهوذآو
 ىزعلاو تاللا ترصن دق :لاقو «شيرق مهيلع رهاظي هللا ودع بهل وبأ جرخف

 .اهرخآ ىلإ 4ّبَتَو بَهَل ىِأ آَدَي َتَيَت » :لحو زع هللا لزنأف شيرق رشعم اي
 .مهتملا وهو نينظ عمج :ةنظأ (1)

 :لواقملاو ءعطاقلا :بضعلاو ءاهزه دنع فاطعنالاب حمست ةانق يأ :ةحمس ءارفصب )١(

 ٍ .كولملا

 .اهيلق اب تيبلا ىسكي ناك «طوطخ اهيف رمح بايث :لئاصولا (*)

 .يربتم لك :لفان لك (؟)
 .ةيلهاجلا يف نادبعي اناك نيمنصل ناممسا :لئانو فاسإ (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :شيرقل - هك هللا لوسر ةمع ةيفص رعش

 :بلطملا دبع تنب ةيفص تلاقو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان «دمحأ ان

 اشيرق ينع غلبم نم الأ
 متملع دق مدقملا رمألا انل

 انبهو اذإ اطعلا ليزاجم

 انيف تاريخلا بقانم لكو
 عمج ةادغ تايداعلاو الف

 ىتح هللا رمأل نربطصنل

 رامإلاو انيف رمألا ميفف

 ران ردغلاب انل دقوت ملو

 راسيلا يغتبا اذإ راسيأو

 راعو ةصقنم رمألا ضعبو
 عطس اذؤااهيديأب

 رارفقلا نيأ انبر نيبي

 :بلاط وبأ لاقو :شيرقل بلاط يبأ رعش
 اهيأن تاذ ىلع ينع اغلبأ الأ

 ادمحتم اندجو انأ اوملعت ملأ

 ةبحن دابعلا يف هيلع نأو

 مكباتك يف متفضأ يذلا نأو

 ىرثلا رفحت نأ لبق اوقيفأ اوقيفأ

 اوعطقتو ةاوغلا رمأ اوعبتت الو

 امبرو اناوع ًابرح اوبلجتستو
 ادمحأ ملسن تيبلا برو انسلو

 هرزأ دش مشاه انوبأ سيلأ

 انلمت ىتح برحلا لمن انسلو
 ىهنلا ووذ ظافحلا لهأ اننكلو

 بعك يب يؤل نم اصخو ًايؤل
 بتكلا لوأ يف طخ ىسومك ًايبن

 بخلاب هللا هصخ نميف ريخ الو

 "”بقمسلا ةيغارك ًاسحن نئاك مكل

 بسنذلا يذك اذ نبي ل نم حيصيو
 برققلاو ةدوملا دعب انرصاوأ

 برحلا بلح هقاذ نم ىلع رمأ
 (”برك الو نامزلا ضع نم لاخلا ىلع

 برغضلابو ناعطلاب هينب ىصوأو

 بكنلا نم بوني ام ىكشتن الو
 (”بعرلا نم ةامكلا حاورأ راط اذإ

 .ةقانلا دلو :بقسلاو «لبإلا تاوصأ وهو ءاغرلا نم وه :بقسلا ةيغارك )١(

 .هتدش :نامزلا ضعو (؟9
 .ناعجشلا :ةامكلاو «لوقعلا :يِهّنلاو ءبرحلا يف تابضغلا يه :ظافحلا (0)



 :بلاط وبأ لاقو

 ةلاسر ايول ينع اغلبأ الأ

 مهصتخن اميت نيندألا انمع ينب

 ةيالو انيلع ًاموق مترهاظأ

 المحب انلتق دق نإ نولوقي

 اهروحن ىمدت ىدهلا برو متبذك
 مراوص هلتقل نولطعت وأ هنولوانت

 مقشملظ نإ متنأ ليوب وعدتو

 اهركب برحلا حجنت الو ًالهمف

 اصفويسب اهرمث ام ىتم انإو

 دمحم نيحطبألا عيبر ولعيو

 اهشاه نإ مشاه اهيلإ يوأيو
 دسمحت لتق نوجرت متنك نإف

 ةرمط لكب هعنمتنس انإف

 ةسبوعك ىمط ينيدر لكو
 مشاه ةباؤذ نم مش ناعأب

 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 لسرم ةلاسر ينغت امو قحب

 لففونو سمشم دبع نم انتوخأو

 لهجو ةاوغ نم ىوغ رمأو
 للاذتقلاب مشاه يصاون ترقأ

 لب#لا قيتعلا نكرلاو ةكمب

 لصفمو مظع لك يرفت

 لحجم رغأ موي يف هلباقم
 لجبعم رخآب وأ ًامامت َّنأيو

 لكلكب اشن نم كرعتو لجلجت

 لكيع ءاقنع سأر نم ةوبر ىلع

 لوأ دعب رخآ بعك نينارع

 لبزذي لقن متعمج امب اومورف

 لك يه لكارملا دهن ةعيم يذو
 لصفم ةمامغلا ضام امك بضعو

 لفت لك يف لاطبألاب ريواغم
 :مراخلا عطاق ىلع تيبلا بر وعدي بلاط وبأ

 اوأرو «كلذب شيرق تعم املف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 بلاط وبأ م قلطناف ءءافحلا بلطملا دبع ئبل اودبأف «هنم اوسيآو دحلا هنم

 مهتعيطق ىفو «ءمهل مهموق ملظ ىلع هللا اوعدف «ةبعكلا راتسأ نيب اوماقف

 :بلاط وبأ لاقف ؛مهئامد كفس مهلوأتبو «مهتبراحم ىلع مهعامتجاو مهماحرأ

 يخأ نبا لتق نيبو مهنيب لحو ءانرصن لجعف ءانيلع رصنلا الإ انموق ىبأ نإ مهللا
 وعدن :بلاط وبأ لاقف «هباحصأ ىلإو هيلإ نورظني مهو شيرق عمج ىلإ لبقأ مث



 انت ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ؛نوديرت يذلا نع نهتنتل هللاو «مراحملل كهتنملا عطاقلا ىلع تيبلا اذه برب

 دبع نب اي مكنإ :هوباجأف ,نوهركت يذلا ضعب انتعيطق يف مكب هللا نلزتيل وأ
 .هيفسلا يبصلا اذه لتق ىلع الإ محر الو مكنيبو اننيب حلص ال بلطملا

 :مهبعش يف بلطملا ينبو مشاه ينب رصاحت شيرق
 نيب نم مهعبتا نمو هيبأ بو هيحنأ نبا بعشلا لخدأف بلاط وبأ دمع مث

 اولخخدف «يمحي كرشم نيب نمو هَ هللا لوسر ةرصنو هللا ةرصنل لحد نمؤم
 -صاعلا نب ورمع- ورمع مدق املف «ةكم نم ةيحان يف بعش وهو ؛مهبعش

 لو دمحم يشاجنلا لاق يذلاب مهوربخأو شيرق ىلإ ةعيبر يبأ نب هللا دبعو
 لك يف مهوبرضو ًاديدش ىذأ هباحصأو يبنلا اوذآو مهدجو دتشا «هباحصأو

 اًدذحأ اوعدي ملف «قاوسألا نم ةداملا مهنع اوعطقو مهبعش ف مهورصحو قيرط

 نم نوحجرخي اوناكو ءمهي قفري امم اًئيش الو اًماعط مهيلع لخدُي سانلا نم
 افولغيو اهورتشيف قاوسألا ىلإ مهردابت شيرق تناكو «مسوملا ىلإ بعشلا

 ماعط هدنع هومتدجو لحجر امبأ :شيرق يف ةريغملا نب ديلولا يدانم ىدانو «مهيلع

 .هيلع اوديزف هيرتشي

 يو لوسرلا لهأ يذؤي ةريغملا نب ديلولا
 ف تلزن :لاق سنأ نب عيبرلا نع يميتلا هللا دبع نب ىسيع نع سنوي ان

 .ميلل كلذ عم شحاف :لاق (” 4 ٍمِيِنَز َكِلاَذ َدْعَب ٍلْمُع » :ةريغملا نب ديلولا
 دنع هومتيأر نمف :ديلولا نع هثيدح يف قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 رتشيلف دقن هدنع نكي مل نمو هنيبو مهنيب اولوحو ؛هيلع اوديزف هيرتشي ماعط
 اوعمس حو «ديدشلا دهجلا موقلا غلب تح نينس ثالث كلذ اولعفف «دقنلا يلعو

 هيف ام نوهركي نوكرشملا ناكو «بعشلا ءارو نم نوغاضتي مهفايبص تاوصأ

 اورهظأو مشاه ٍنِب باصأ ام شيرق ةماع هرك يح «ءالبلا نم مشاه ونب

 )١5(. ةيآ :ملقلا ةروس (1)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 .هطهرو ٌدْلَو دمحم ىلع اهيف اودهاعت ىلا ةملاظلا ةعطاقلا مهتفيحصل مهتيهاركل

 لوسر اولاتغي نأ فاخي بلاط وبأ ناكو ءاهنم اوءربي نأ مهنم لاحر دارأ ىحو

 وبأ هثعب دقر وأ هعجضم ذأ اذإ هي هللا لوسر ناكف ءارس وأ ًاليل هلي هلل

 اوعمسيف شيرق حبصتو ؛هولتقي نأ ةيشح هينب نيبو هنيب هلعجو هشارف نع بلاط
 اذإف ؛عوجلا نم نوغاضتي بعشلا يف نيذلا مشاه ئب نايبص تاوصأ ليللا نم

 فيك :هبحاصل لجرلا لوقيف ءاضعب مهضعب لأسيف ةبعكلا دنع اوسلج اوحبصأ
 بعّشلا يف نيذلا ءالؤه مكناوخإ نكل لوقيف «ريخب :لوقيف ؟ةحرابلا كلهأ تاب

 دمحم ىقلي ام هبجعي نم مهنمف ءاوحبصأ بح عودا نم نوغاضتي مهنايبص تاب
 نم اوبلط ام ركذي وهو «بلاط وبأ لاقف «كلذ هركي نم مهنمو ءهطهرو هلي

 ,مهحلصي ام ضعب اوعاتبي نأ مهوعنمي مسوم لك يف مهودشح امو يلو دمحم
 :رعشلا يف ركذو

 موني مل رهاس ىرخأ رئاسو ةريثك نويع تمان دقو ىئئناوط

 مكحم ريغ مهيأر نم لئاق ىلع مهي أر ءوس مهداتقاو اهفس اوعس

 مسومو رفن لك يف اودشح نإو اهماظن اولاني مل رومأ ءاجر
 مدلا نم يلاوعلا رمس بضتخت ملو دمحم لتقب اخسن نأ نوجري

 موقملا جيشولاب نعطو بارض اهلين نود ةطخ انم نوجري

 مزمزو ميطحلاب ىقلت مجامج  هنولتقت ال هللا تيبو متبذك
 مرح دعب امرحم اشغنو اهليلح ةليلح ىسنتو ماحرأ عطقتو

 مرجم لك ممباسحأ نع نوبذي مكيلإ عوردلا ف موق ضهنيو

 مهرمأ نم كلذ ىلع شيرق تماقأف :قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 لصي ال ًاديدش ًادهج موقلا دهج ىح ءاثالث وأ نيتنس بلطملا ئبو مشاه نب يف



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ركح نأ ئغلبف «شيرق نم مهتلص دارأ نمم اًقختسم وأ ءارس الإ ءيش مهيلإ
 يهو «دليوحخ تنب ةجيدخ هتمع ىلإ اًماعط لمحي ناسنإ هعمو اًموي جرخ مازح
 ماعطلاب بهذت :لاقف لهج وبأ هيقل ذإ ءبعشلا يف هعمو هِي هللا لوسر تحت

 هل لاقف «شيرق دنع كحضفأ يح كماعطو تنأ حربت ال هللاو مشاه ب ىلإ

 ناك ماعطب هتمع ىلإ لسري نأ هعنمت :دسأ نب ثراحلا نب مشاه نب يرتخبلا وبأ

 هتطوو هجشف ريعب قاسب يرتْعَبلا وبأ هيلإ ماقف ؛هعدي نأ لهج وبأ ىبأف «هدنع اهل

 كلذ غلبي نأ نوهركي مهو كلذ ىري ًابيرق بلطملا دبع نب ةزمحو ًاديدش ًانطو

 :كلذ يف مشاه نب يرتخبلا وبأ لاقف ,مهي اوتمشيف هباحصأو لو هللا لوسر

 امذ نوكي لهجلا كلذك امغ تيقل لهج ابأ اي قذ

 امذ دوعي موللا كلذك املأ نإ يدوع ىرت فوس

 امطي نأ جلبألا عنمنو امهملا جرفن انأ ملعت

 :ةفيحصلاب هللا هلعف ام

 لسرأ هتمحرب لجو زع هللا نإ مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 عدت ملف ةَّضّرَألا ,مشاه ئب ىلع مهرهاظت اهيف اوبتك ىلا شيرق ةفيحص ىلع

 ؛(اذك) ناتهبلاو ةيعطقلاو ملظلا اهيف يقبو «هتلكأ الإ لجو زع هلل وه مسا اهيف
 اي :بلاط وبأ لاقف «بلاط ابأ ربحأف « هلي هللا لوسر كلذب لجو زع هللا ربخأف

 ءدحأ ىلإ تنأ جرخت الو «دحأ انيلإ لحدي سيلو ءاذه كثّدح نم يأ نبا

 ءاذه يبر يربحأ : كي هللا لوسر هل لاقف ءبذكلا لهأ نم ىسفن يف تسلو

 هطهر بلاط وبأ عمجف «قداص كنأ دهشأ انأو «قحل كبر نإ :همع هل لاقف

 غلبيف ربخلا كلذ اوشفي نأ ةيهارك ديلي هللا لوسر هب هربخأ امب مهربخي ملو

 ّىح هطهرب بلاط وبأ قلطناف «ركملاو ثبخلا ةفيحصلل اولاتحيف «نيكرشملا

 هب اورشابت هورصبأ املف «ةبعكلا لظ يف شيرق نم نوكرشملاو ءدجسملا اولخد
 «هولتقيف لَك هللا لوسر مهيلإ اوعفدي نأ ىلع مهلمح ءالبلاو رصحلا نأ اونظو

 بيطت نأ كل نآ دق :اولاقو هب اوبحر هطهرو بلاط وبأ مهيلإ ىهتنا املف



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 مكتقرف هتايح يفو «مكتعامجو مكحالص هلتق يف لحر لتق نع كسفن
 ةعامجو حالص هيف نوكي هلعل رمأ يف مكتتج دق :بلاط وبأ لاقف !مكداسفو

 الو ءامب اوءاجف ءانيلع مكر هاظت اهيف ىلا مكتفيحص اومله ءانم كلذ اولبقاف

 اوءاج املف ءاهورشن اذإ مهيلإ يك هللا لوسر نوعفديس مهفأ الإ نوكشي

 - يربخ دق يخأ نبا نإو ؛مكنيبو يبب مكتفيحص :بلاط ربأ لاق مهتفيحصب
 هلل عدت ملف ,ةضرألا مكتفيحص ىلع ثعب دق لجو زع هللا نأ -ئبذكي ملو

 مكلف ابذاك ناك نإف «ناتهبلاو ةعيطقلاو ملظلا اهيف يقبو هتلكأ الإ امسا اهيف

 مكر هاظت نع مكيهان كلذ لهف اًقداص ناك نإو «هنولتقت مكيلإ هعفدأ نأ يلع

 لاق امك يه اذإف اهورشن املف «هيلع اوذحأو «قيثاوملا مهيلع ذحأف ؟انيلع

 هباحصأو بلاط وبأ رشبتساو ؛مهنم ىلوأ ردغلاب مه اوناكو هلو هللا لوسر

 نب لفون نب يدع نب مْ لاقف ؟ناتهبلاو ةعيطقلاو رحسلاب ىلوأ انيأ :اولاقو

 نم ءارب نحن :اولاقف «ةثراح نب يؤل نب رماع وخأ ءورمع نب ماشهو «فانم دبع
 ءانفارشأو انسفنأ داسف يف اًدحأ يلاغأ نلو «ةملاظلا ةيداعلا ةعطاقلا ةفيحصلا هذه

 مهباصأ دقو مهبعش نم ماوقأ جرخف «شيرق فارشأ نم سان كلذ ىلع عباتتو
 :هلتق نم اودارأ امو ٌهلي دمحم رمأ نم كلذ يف بلاط وبأ لاقف «ديدشلا دهجلا

 بصو مهب يليل لواطت

 مشاه ينب يصق يفنو

 ءرما تنأ دمححأل لوقو

 مهءاج دق دمحأ ناك نإو

 اورزاو انتوخإ نأ ىلع

 نيميلا مظعك ناوخأامج

 ملككيديأب نكسمت الف

 برسلا ءاقسلا حسك عمدو

 بعللا دعب ملحلا عجري لهو
 بطحلا فاطل ةاهطلا يفنك

 بسنلا فيعض ثيدحلا فولخ

 بذككااب مقأي ملو قحب

 بلكملا ينبو مشاه ينب
 بركلا دقعك انيلع رمأ

 برعلا نوئش نم ىضم دق
 بنذلا بجعب فونألا دعب



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مييفالت مالع مالع

 مصمر ام دمحأب متمرو

 بلككار نم جح امو ئبإف

 اولطصتو دمحأ نولانت

 مككتايبأ نيب اوفرتغتو

 بيبسلا يفاص نيب نم نهارت
 ةجوحمس ريطلاك ءادرجو

 مشاه نم ديدانص اهيلع

 بزع ملحو حازم رمأب
 بسنلا برقو تارصألا ىلع

 بجحلا تاذ ةكم ةبعكل

 بضتقلا دحو حامرلا تابظ

 بصع لبحو يلاوعلا رودص
 ببلللا ليوط مازحلا ريصق

 بلحلا دعب عناقملا اهاوط

 بجتتنملا عم نوبجنألا مه

 اوأر دقو نوهانتي ال هموق ىأر نيح ةفيحصلا نأش يف بلاط وبأ لاقو

 :اوأر ام ملعلا نم اهيف

 بصنم ليللا رخآ مهل نم الأ

 بلاغ نب يؤل نم انيبأ برحو

 ةطخب اهيف ماق ريشم ام اذإ

 ىقتلاو ربلا ىلإ وعدي نم بنذ امو

 مهرمأ بغ ىضم اميف اوبرج دقو

 ةربع ةفيحصلا رمأ يف ناك دقو

 مهقوقعو مهرفك اهنم هللا ىحم
 ًالطاب رمألا نم اولاق ام حبصأف

 ًاقدصم انيف هللا دبع نبا ىسمأو

 ًادلمحح نيملسم اي اوبسحت الف

 ةيمشاه دلي انم هعنمتس

 بعشتملا كموق نم اصعلا بعشو
 برحت ةفيحصلا اهمتتازت ام ىتم

 بنذمب سيلو ًابنذ ةباؤذلا

 برأي بعشلا برأي نأ عطتسي ملو

 برجي مل نمك ًارمأ ملاع امو
 بجعي موقلا بئاغ ربخيام ىتم

 برعم قحلا لطاب نم اومقن امو

 بذكي قحلاب سيل ام قلتخي نمو
 بتعم ريغ انموق نم طخس ىلع

 برغغتم الو انم ةبرغ يذل

 بكرم ريخ سانلا يف اهبكرم
 نم ىلع شيرق تدع «برحلاب مهأدابو «ةوادعلاب بلاط وبأ مهأداب املف

 اولزلزو «مهيف ةنتفلا تمظعو «مهيلع ءالبلا دتشاو هوذآو هوقثوأف مهنم ملسأ



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 دبع نب ةملس وبأ رفو «نوعظم نب نامثع ىلع حمج ونب تدعو ءًاديدش ًالازلز

 هلاخخ ناكو «هعنميل بلاط يبأ ىلإ موزخم نب رمع نب هللا دبع نب لاله نب دسألا

 عنمتأ كيحأ نبا انتعنم بلاط ابأ اي :اولاقف ,مهعنمف ؛هوذحأيل موزخم ونب تءاجف

 بهل وبأ لاقف «يأ نبا عنمأ ام يأ نبا عنمأ :بلاط وبأ لاقف !؟انيحأ نبا انم

 مكيلإ هملسي ال بلاط وبأ قدص :-ذئموي سيل طق ريخ مالكب ملكتي ملو-
 ارعش لاقف هعم مايقلاو هرصن اجرو «عمجس ام هنم عمس نيح بلاط وبأ هيف عمطف

 :كلذب هبلجتسا

 املاظملا ماسي نأ نم ةضور يفل همع ةبيتع وبأ اءرما نإو

 امساوملا تطبصه امل اب بست ةلطخ تشع ام رهدلا نلبقت الو

 املاسم الإ ميضلا يطعي برحلا اخأ ىرت نلو فصن برحلا نإف براحو

 امزال زجعلا ىلع .قحلت نل كنإف مسهنم كريغ زجعلا ليبس يلوو

 يلا ةفيحصلا ضقن يف ماق هنإ مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 اهيف دحأ لبي لو «شيرق نم رفن «بلطملا ئبو ءمشاه نب ىلع شيرق تبتاكت

 ةعيزخخ نب بيبح نب ثراحلا نب ةعيبر نب ورمع نب ماشه نم ءالب نسحأ ءالب

 ئبل ماشه ناكو .مأل نيوحأ ةلضنو ورمع ناكو .همأل فانم دبع نب مشاه

 ئبو ةريغملا ب تأي ئيغلب اميف ناكو ءهموق يف فرش اذ ناكو ءالصاو مشاه

 يف هلبقأ اذإ يح ءاماعط ًالمج رقوأ دق ءأليل بعشلا يف بلطملا ئبو مشاه

 هب ِقأيو ؛مهيلع بعشلا لحخدف «هبنح برض مث هسأر نم هماطخ لح بعُشلا

 .كلذ لثم هب لعفيف ًازب وأ ارب هرقوأ دق
 . ب سل لاح ع . 8 للا
 «موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب ةيمأ بأ نب ريهز ىلإ ىشم هنإ مث



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 نإ امأ !؟مهيلع نمؤي الو نونمأي الو « ؛مهيلإ حكني الو نوحكني الو ءمهنم

 هيلإ كاعد ام لثم ىلإ هتوعد مث ماشه نب ب مكحلا يبأ لاوخأ اوناك ول هللاب فلحأ

 :لاقف :لاق !؟دحاو لحجر انأو عنصأ امف كحيو :لاق ءادبأ هيلإ كباجأ ام مهنم

 ؛ًاغلاث انغبأ :ريهز هل لاقف كعم موقأ انأ :لاق ؟وه نمو :لاق ءايناث تدجو لق

 دق معْطُم اي هل لاقف فانم دبع نب لفون نب يدع نب معّطملا ىلإ بهذو :لاق

 امأ هيلع قفاوم كلذ ىلع دهاش تنأو فانم دبع ئب نم نطب كلمت نأ تيضر

 امف كحيو :لاقف ءمكنم اعارس اهيلإ مفدجتل هذه نم مهومتنكمأ نعل هللاو

 ءانأ لاق ؟وه نمف :لاق ءايناث تدجو دق :لاقف !؟دحاو لحجر انأ امنإ عنصأ

 :لاق «ةيمأ يبأ نب ريهز :لاق ؟وه نمو :لاق «تلعف دق :لاق ءقلاث انغباف :لاق

 مهتبارق ركذف ماشه نب يرَدْخَبلا يبأ ىلإ بهذف :لاق ءانعم ملكتي ًاعبار انغباف

 ريهزو «يدع نب معطملا ,معن :لاق ؟اذه ىلع نيعي دحأ نم له :لاقف ءمهقحو

 دسأ نب بلطملا نب دوسألا نب ةعّمز ىلإ بهذف «ًاسماخت انغبأ :لاقف «ةيمأ يبأ نب

 رمألا اذه ىلع كعم له :ةعمز هل لاقف ءمهقحو مهتبارق هل ركذو «هملكف

 مطخ دنع اودعاوتف «موقلا هل ىمس مث معن :لاقف ؟دحأ نم هيلإ نوعدت يذلا

 مايقلا ىلع اودهاعتو «مهرمأ اوعمجأو كانه اوعمتجاف ؛ةكم ىلعأب اليل نوجحلا

 ."0بكلوأ نوكأف أدبأ انأ :ريهُر لاقف ءاهوضقني يح ةفيحصلا ف

 :ةفيحصلا ضقن ثيدح

 برشنو ماعطلا 0 _ كم لهأ اي :لاقف سمانا ىلع لبقأ مث ءاعبس تيبلاب

 عابي الو دوعابي ال ىكله بلطملا ونبو مشاه ونبو «بايثلا سبلنو «بارشلا

 قشت نيح ًابارش الو ًاماعط قوذأ ال هللاو ؛مهيلإ حكني الو نوحكني الو «مهنم

 ةيحان ُُق وهو- هللاو تبذك :لهج وبأ لاف (ةعطاقلا ةملاظلا ةفيحصلا هذه

 )١( ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا رظنا 21١5/5 ١75١(.
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 ام ؛بذكأ هللاو تنأ لب :دوسألا نب ةعمز لاقف ؛ةفيحصلا هذه قشت ال دجسملا

 ىضرن ال دوسألا نب ةعمز قدص :يرتخبلا وبأ لاقف «تبتك نيح اهباتك انيضر

 ريغ لاق نم بذكو امتقدص يدع نب معّطْلا لاقف .هفرعن الو اهيف بتك اب

 ام لثم ورمع نب ماشه لاقو ءاهيف بتك اممو اهنم لحو زع هللا ىلإ أرب ؛كلذ
 ريغب ئعي- هيف رّوشت ليلب يضق رمأ اذه :لهج وبأ لاقف ءاهدرو اهضقن يف اولاق
 نأ مث ؛موقلا عنصي ام ىري دجسملا ةيحان يف سلاج بلاط وبأو -ناكملا اذه

 كمساب) الإ اهلكأ دق ةضرألا دجوف اهقشف ةفيحصلا ىلإ ماق يدع نب معطملا
 فانم دبع نب ماشه نب ةمركع نب روصنم ةفيحصلا بتك يذلا ناكو (مهللا
 .ملعأ هللاو ,نومعزي اميف هدي تلشف رادلا دبع نبا

 كئلوأ رمأ يف ناك امم كلذ يف بلاط وبأ لاق اهيف ام لطبو تقزم املف

 :مهحدمي اهضقن ف رفنلا
 انبر ةفأر ءادعألا ىتأ له الأ

 تققرم ةفيحصلا نأ مهربخيف

 عمجي رحسو كفإ اه ىعادت

 ةسبرقب اهيف سيل نم اف ىعادت
 ةيمليص ةعقو ًاقح كتوأأ

 اوبرهيف نونكام لهأ نعظيو

 ()وورأ سانلاب هللاو مهيأت ىلع

 دسفم هللا هضري ملام لك نأو

 دعصي رهدلا رخآ رحس فلي مو

 ددرتي اهطسو يف اهرئاطف

 (”للقمو دعاس اهيف عطقيل

 ©9دعرت توملا ةيشخ نم مهصئارف

 :ةشبحلا ىلإ امهاهذو ةرامعو ورمع

 نب ديلولا نب ةرامع ناك دقو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ىلإ ةرامعب شيرق يشمو هِقَو هللا لوسر ثعبم دعب - صاعلا نب ورمعو «ةريغملا

 .قفرأ :دورأ )١(
 .قنعلا :دلقملا ١١(

 :رظناو «ناسنإلا عزف اذإ دعرت فتكلا عجرم يف ةعضب :صئارفلا «لحري :نعظي (5)
 ١155(. 2178/9) يليهسلل فنألا ضورلا
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 ءاهجوو أجلم شيرقل تناكو ؛ةشبحلا ضرأ ىلإ نيرحات اجرح دق - بلاط يبأ

 م ًالحر ةرامع ناكو كتاف زاغ ارعاش ناك اضالكو ءامهكرش ىلع امو

 صاعلا نب ورمع عمو «رحبلا بكرف «ةثداحم بحاص «ءاسنلا نتفي ءاميسو

 نب ةرامع ىشتنا املف ءامهعم رمح نم اباصأ يلايل رحبلا يف اراس اذإ يح هتأرما

 اهاقلأف «هتلبقف ءكمع نبا يلبق :ورمع لاقف ؛ئيلبق :ورمع ةأرمال لاق ديلولا

 ىلع دعق ًارمع نإ مث هنم تعنتماف ءاهسفن نع اهديري لعجف ديلولا نب ةرامع

 ذحأ ىح حبس هيف عقو املف ءرحبلا يف ةرامع هعفدف لوبي ةنيفسلا فاجنم

 ام حبست كنأ ورمع اي تفرع ول هللاو امأ :ةرامع هل لاقف «ةنيفسلا فاجنع

 ورمعل ةرامع كلذ لاق املف ؛ةحابسلا نسحت ال كنظأ تنك نكلو «كتحرط

 ىح امههجو يف ايضمو هلتق دارأ دق هنأ فرعو ؛هسفن يف ورمع هيلع نغض

 نم أربتو ٍئعلخا نأ لئاو نب يصاعلا هيبأ ىلإ ورمع بتك ةشبحلا ضرأ امدق

 ١ «ةترمرمت عبي نأ هيأ ىلع يشخو بوزتع يب عيمجو ةرغلا يب ىلإ يريرح

 ةريغملا يب نم لاجرو «موزخم نب نم لاجر ىلإ ىشم يصاعلا ىلع باتكلا مدق
 بحاص كتاف امهالكو ؛متملع دق ثيح اجرح دق نيلجرلا نيذه نإ :لاقف

 ورمع نم مكيلإ أربتأ نإ نوكي ام يردأ الو ءامهسفنأ ىلع نينومأم ريغ ءرش

 :موزخم نب نم لاجرو ةريغملا ونب كلذ دنع هل تلاقف «هتعلخ دقف هتريرحو
 ؛هتريرج نم كيلإ انأربتو ةرامع انعلخ دق نحنو ةرامع ىلع اًرمع فاخت تنأو

 ؛مهبحاص نم دحاو لك أربتو امهوعلخف «تلعف دق :لاقف «نيلحرلا نيب لخف

 .مهيلع رج امو
 ًاليمج الجر ناكو ؛يشاحجنلا ةأرمال بد نأ ةرامع ثبلي مل انأمطا املف

 ناك امب ًارمع ثِّدحي هلخدم نم عجر اذإ لعجو ءاهيلإ فلتخاف هتلخدأف ءًاميسو

 عفرأ ةأرملا نأش ءاذه ىلع تردق نإ كقدصأ ام :لوقي ورمع لعجف «هرمأ نم

 لحد دق هنأ فرعو هقدص دق ورمع ناكو «ةرامع هيلع رثكأ املف ! اذه نم

 ٍنأي ىح هنع هتتوتيبو ىبسسمأ اذإ باهذلاو هب عنصي امو هتئيه نم ىأرو ءاهيلع
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 نأ ديري ناك هنكلو ءدحاو لزنم يف اناكو «كلذ ف هب فرع ام رحّسلا نم
 ام ضعب يف هل لاقف «يشاجنلا ىلإ هنأش عفر وه نإ هعفد عيطتسي ال ءيشب هيتأب

 كنهدتلف اهل لقف «لوقت : ام اهنم تغلب كنأ اقداص تنك نإ :اهرمأ نم هل ركذي

 ّىح ءيشب هنم يتئاو «هفرعأ نإف «هريغ هب نهدي ال يذلا يشاجنلا نهد نم

 هتنهدف ءاهيلع لخدي ام ضعب يف هءاجف :لاق «لعفأ :لاق «لوقت : اب كقدصأ

 أ :كلذ دنع هل لاقو هفرع ورمع همن املف ؛ةروراق يف اًئيش هنم هتطعأو

 «كلملا ةأرما هلثم برعلا نم دحأ باصأ ام ًائيش تبصأ دقلو «تقدص دق كنأ
 هباصأ نمل ًالضف مهسفنأ يف كلذ ناكو «ةيلهاج لهأ اوناكو ءاذه لثم انعمس ام
 :لاقف يشاجنلا ىلع ورمع لحد نأمطا اذإ ىح هنع تكس هنإ مث ؛هيلع ردقو

 دقو «هرمأ كدنع ىزعي نأ تيشح دقو «شيرق ءاهفس نم هيفس يعم كلملا اهيأ

 ىلع لحد دق هنأ تبثتسا ىح كلذ كملعأ ملو هنأش كيلإ عفرأ نأ تدرأ

 يشاجنلا مش املف «هب نهداو هتطعأ دق كنهد اذهو «رثكأف كئاسن ضعب

 ةرامعب يعُد مث ؛يئاسن دنع الإ نوكي ال يذلا يهد اذه تقدص :لاق «نهدلا

 مث «هليلحإ يف نحخفنف نهرمأ مث هبايث نم هندرجف رحاوسلاب اعدو «ديلولا نبا
 ةفالخخ تناك بح ةشبحلا ضرأب لزي ملف «شحولا يف ًابراه جرخف هليبس ىلح
 .يبأ نب هللا دبع مهنم ةريغملا نب نم لاجر هيلإ جرخف ءهذ باطخلا نب رمع
 لوسر هاّمم ملسأ املف «ريجب ملسي نأ لبق هللا دبع مسا ناكو «ةريغملا نب ةعيبر
 هنأ اوركذف «شحولا عم هدري ناك ءامب ةشبحلا ضرأب هدصرف هللا دبع لي هللا

 ح بره سنإلا حير دجو املف ءاهعم دري شحولا رمح نم رمح يف لبقأ

 يبأ نب هللا دبع لاق «هبلط يف اوجرخ ًلتما اذإ يح برشف دروف «شطعلا هدهجأ
 نإ تومأ ينإف ئلسرأ ريجب يأ :لوقي لعجف «هتمزتلاف هيلإ تقبسف :ةعيبر
 ءانفرصنا مث هتيراوف ,هناكم يدي يف تامف هتطبضف :هللا دبع لاق (يتكسمأ

 ام ركذي وهو ءورمع لاقف .هنم ءيش لك ىطغ دق نومعزي اميف هرعش ناكو

 :هتأرما نم دارأ امو هب عنص
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 ةميش رش نم نأ رامع ملعت
 الحرم ىوحأ نيدرب اذ تنك نئأ

 هبي ًاماعط كرتي مل ءرملا اذإ

 تحبصأف ًاريسي اهنم ًارطو ىضق
 هليلج قيقدلا رمألا نم تبصأ

 ةيشخ عماطم نع عفراف الأ

 *؟

 ام نئاكل مع نبا اعدي نأ كلثمب

 امرحم كمع نبال ىأرت تسلف

 اممب ثيح ًايواغ ًابلق هني لو

 امفلا ألمت هلثمأ تركذ اذإ

 امولت دق نم تيقال اذإ اشيعو
 امدنتي ال دجملا رمأ جلاعو

 امركتي نأب الإ مرك يذب هقورع تمنأ نإو تفلا سيلف

 5# بلطملا دبع نب ةزمح مالسإ
 :همالسإ ببس

 ةيعاو ناكو - ملسأ نم لحجر ئثدحف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ام هنم لانو همتشو هاذآف ءافصلا دنع هي هللا لوسر ضرتعا لهج ابأ نأ -

 هللادبعل ةالومو هلو هللا لوسر هملكي ملف .هل فيعضتلاو «هنيدل بيعلا نم هركي

 دمعف هنع فرصنا مث ؛كلذ عمست افصلا قوف امل نكسم يف يِمّيَنلا ناعدح نبا

 نأ بلطملا دبع نب ةزمح ثبلي ملو ,مهعم سلجف «ةبعكلا دنع شيرقل يدان ىلإ

 دان ىلع رمي ال كلذ لعف اذإ ناكو هل صنق نم اًعجار «"”هسوق اًحشوتم لبقأ

 (ةميكش اهدشأو شيرق زعأ ناكو ,مهعم ثدحتو ملسو فقو الإ شيرق نم

 لي هللا لوسر ماق دقو ةالوملاب رم املف «هموق نيد ىلع اكرشم ذئموي ناكو

 مكحلا يبأ نم كيخأ نبا يقل ام تيأر ول ةرامع ابأ :هل تلاقف «هتيب ىلإ عجرف

 ملو هنع فرصنا مث ءهركي ام هنم غلبو همتشو هاذآف انهه هدجو «ليبق اًهنآ

 هتمارك نم هب لجو زع هللا دارأ ال بضغلا ةزمح لمتحاف دمحم هملكي

 اًدعُم «تيبلاب فاوطلا ديري عنصي ناك امك دحأ ىلع فقي ال اًعيرس جرخف

 .لارتلاو لاتقلل ًادعتسم هسوق ًادلقتم يأ )١(
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 هوحن لبقأف «موقلا يف اًسلاح هيلإ رظن دجسملا لحد املف ب عقي نأ لهج يبأل

 تماقو «ةركنم ةحش امي هجش ةبرض اهب هبرضو سوقلا عفر ؛هسأر ىلع ماق ىح
 كارت ام :اولاقف «هنم لهج ابأ اورصنيل ةزمح ىلإ موزخم نب نم شيرق نم لاحر
 «كلذ هنم يل نابتسا دقو هنم ئيعنمي امو :ةزمح لاقف !؟تأبص دق الإ ةزمح اي
 نإ نوعنماف عزنأ ال هللاوف ءقح لوقي يذلا نأو ءهللا لوسر هنأ دهشأ انأو
 هيحأ نبا تببس دقل هللاو إف ةرامع ابأ اوعد :لهج وبأ لاقف «نيقداص متنك

 .هلوق نم ٌهلو هللا لوسر هيلع عياب ام ىلعو همالسإ ىلع ةزمح متو ءاحيبق ايس
 :همالسإب زتعيو لهج ابأ وجهي ةزمح

 ةزمح نأو عنتماو زع دق لي هللا لوسر نأ شيرق تفرع ةزمح ملسأ املف
 برض نيح ًارعش كلذ يف لاقف «هنم نولاني اوناك ام ضعب نع اوفكف «هعنميس

 :ملسأو لهج ايأ
 تيثم ذإ ملاظلا كرمأ نم تيسع امب لهج ابأ اي قذ

 تيهت ذإ هللا لوسر يذؤت تبي امب مغرلا طعستس

 تيقش ام هللا وجرت تنك ول تيتع ذإ ملاظلا كرمأ نع

 تبروه امدعب تيوه الو تيعد ذإ قحلا تكرت الو
 تردغ امدعب ًابح تّكام تيروغ دق هللا لوسر يذؤت

 ()تيفشأو سفنلا تيفش دقف تيقل دق يرخلا قوذت ىتحف

 :مالسإلا كرتيل ةزمحل سوسوي ناطيشلا

 هاتأف هتيب ىلإ ةزمح عحر مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 «كئابآ نيد تكرتو «ئىباصلا اذه تعبتا شيرق ديس تنأ :لاقف ناطيشلا

 )١( ريبكلا يف يناربطلاو «(4/9) تاقبطلا يف دعس نبا هاور :فيعض هدانسإ )789/7

  »35كردتسملا يف مكاحلاو .(١5*/؟) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو 2195/9

 ١9( .اًرصتخمو اًمات
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 اذإ ,مهللا تعنص ام :لاقف هثب ةزمح ىلع لبقأف تعنص ام كل ريخ ناك توملل

 تابف ءاجرخم هيف تعقو امم يل لعجاف الإو ؛يبلق يف هقيدصت لعحاف ًادشر ناك

 لوسر ىلع ادغف ؛حبصأ يح هنييزتو ناطيشلا ةسوسو نم اهلثم, تبي مل ةليلب
 يلثم ةماقإو هنم جرخملا فرعأ ال رمأ يف تعقو دق نإ يحأ نب اي :لاقف يي هللا

 تيهتشا دقف ًاثيدح نيثّدحف ؟ةديدش يغ مأ وه دشرأ وه ام يردأ ال ام ىلع

 :لاق «هرشبو هفّوحو هظعوو هركذف هي هللا لوسر لبقأف «ئيثدحت نأ يأ نب اي

 كنأ دهشأ :لاقف لي هللا لوسر لاق امي نامبإلا هسفن ف لجو رع هللا ىقلأن

 يل نأ بحأ ام هللاوف ءكنيد يأ نب اي رهظأف ءفراعلا قدصلا ةداهش «قداص

 .2؟نيدلا هب هللا زعأ نمم ةزمح ناكف لوألا نيد ىلع أو ءامسلا هتلظأ ام

 :همالسإ ىلع هللا دمحي ةزمح

 :بلطملا دبع نب ةزمح لاقو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 فينحلا نيدلاو مالسإلا ىلإ

 فيهطل مك دابعلاب ريبخ

 يداؤف ىده نيح هللا تدمح

 زيزع بر نم ءاج نيدل

 انيلع هلئاسر تيلت اذإ

 اهاده نم دمحأ ءاج لئاسر

 عاصطم انيف ىفطصم دممحأو

 موقل هملسن هللاو الف

 عاقب ىلتق مهنم كرتنو
 فيقث تعنص ام تربخ دقو

 موق ءازج رش سانلا هلإ

 فيصحلا بللا يذ عمد ردحت

 فورخحلا تانيبم تايآب

 فينعلا لوقلاب هوشغت الف

 فويسلاب مهيف ضقن املو

 فوكعلا درولاك ريطلا اهيلع

 فيقث نم لئابقلا ىزجف هب

 فيرخلا بوص مهاقسأ الو

 )١( «لئالدلا» يف يقهيبلا هاور )٠١54/5(« ةيادبلا :رظناو )775/7(.
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 ع هللا لوسر باحصأ ةرجه يف ءاج ام

 ةشسبحلا ضرأ ىلإ
 :ةشبحلل ةرجه لاب هباحصأ رمأي لوسرلا

 هللا لوسر بلاط يبأب هللا عنمو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان .
 هللا نأو ؛ةدشلاو ءالبلا نم مهبيصي امو هباحصأ عي هللا لوسر ىأر املف دي
 يف سيل هنأو ,مهموق نم مهعني نأ ىلع ردقي ال هنأو «كلذ نم هافعأ دق ىلاعت
 (ةشبحلا ضرأ ىلإ ةرجهحللاب مهرمأ ءبلاط وبأ همع هعنم امك مهعنك, نم مهمرق
 هدنع اوزرحتف قدص ضرأ يف هدالبب سانلا ملظي ال اكلم امي نإ :مهل لاقو

 نم لاجر رحاهف ءًاجرخم مكلو يل لعجيو ءهنم جرفب لحو زع هللا مكتأي
 ىفختساو ؛مهنيدب لجو زع هللا ىلإ اورفو «ةنتفلا ةفاخم ةشبحلا ضرأ ىلإ هباحصأ
 .مهمالسإب نورخا

 ةيلاعلا يأ نع سنأ نب عيبرلا نع يمينا هللا دبع نب ىسيع نع سنوي ان
 ."4 ِتَحلّصلآ اوُلِمَعَو ركدم أوُنَماَء َنيِذَلا ُهَللأ َدَعَو 9 :لجو زع هلوق يف
 وه ًافئاح هيلإ يحوأ امدعب نينس رشع ةكمب عك هللا لوسر ثكمف ةيآلا
 اوناكو «ةنيدملا ىلإ ةرجهلاب اورمأ مث (ةينالعو رس لجو زع هلل نوعدي هباحصأو

 هللا لوسر باحصأ نم لجر لاقف حالسلا يف نوحبصيو نوسمبي نيفئاخ امم

 هللا لوسر لاقف ؟حالسلا عضنو هيف نمأن موي انيلع يني امأ هللا لوسر اي دي

 هيف سيل ميظعلا ألملا يف مكنم لجرلا سلجي ىتح ًاريسي الإ اوربعت نل 1
 ركدِم أوُنَماَء َنيِذْلأ ُهَللأ َدَعَو » :ةيآلا هذه لجو زع هللا لزنأف ,ديدح

 و هللا لوسر لوقلو لجرلا لوقل ةيآلا رخآ ىلإ "4 ٍتَحِلّصلآ اوُلِمَعَو
 نمو :لاق ."4 َنوُقِسَفْلا ُمُه َكِيتلْوُأَف َكِلَّذ َدَعَب َرَفَك نَمَو » :هلوقو

 .(هه) ةيآ :رونلا ةروس )١(

 .(5) ةيآ :رونلا ةروس (5)
 .(68) ةيآ :رونلا ةروس (59



 5 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 زع هللا ضبق يح كلذك اوناكو «هللاب رفك نم :لوقي سيل «ةمعنلا هذه رفك

 اوريغ مث نامثعو ءرمعو ءركب يبأ ةرمإ يف كلذك اوناك مث هيلي هلوسر لجو

 ناك يذلا فوخلا مهيلع لجو رع هللا لحخدأف ةمعنلا هذمب اورفك عمم ام ريغف

 .مهنع هعضو دق

 لوسر باحصأ ناك :لاق ملسأ نب ديز نب ديعس نب ماشه نع سنوي ان

 ةكحب نوذؤي اوناك ةقرف «ةكمب نيتقرفو «ةنيدملاب ةقرف :قرف ثالث ىلع ِدلك هللا

 لزنأف ؛مهنم اورصتنا اوذوأ اذإ اوناك ةقرفو «نيكر شملا نع نوفعيف نينس رشع

 كرشلا وهو 4 مذإلآريتبك َنوُبِدَتح َنيِذَلأَو ) :لاقف ءاعيمج مهيلع لجو زع هلل

 نيذلا ءالؤه 4 َنوُرِفْغَي مه اوُبِضَع ام اَذِإَو » :انزلا وهو 4 َشِحوْفْلاَو »

 ةولَّصلآ ًأوُماَقَأَو َد مهَرل أوُباَجَتَسآ َنيِذَّلَأَو © :نيكرشملا نم نورصتتي ال اوناك

 لوسر ناك ءريمأ مهيلع نكي م ةنيدملاب اوناك نيذلا 4 مُجَتَيَب ئَروش ٌمُهرَمْأَو

 مه ْىغَبْلأ مي ص آذإ نذل: :مهرمأ يف نورواشتي «ةنيدملاب مهو ةكمبل هلل

 افَع ْنَمَق اَهَلتُمةَكَيَس وكيس ةَعَيَس أوَرَجَو ١ :اورصتتا نيذلا ءالؤه 4 َنوُرِصَتْنَي

 ىلإ 4 ءييلظ برص مو » اوفع نيذلا هلا ىلع رجح

 سانلا نوملظي اوناك نيذلا نيكرشملا « ٍقَحلآ رتب ضرألآ ىف # :هلوق

 ."4 رميلَأ ب ُباَذَع َمُهَل »9 نيملسملا

 ةكم نم ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه نم ةيمست

 :ةشبحلا ىلإ نيرجاهملا لئاوأ
 ىلإ ةكم نم رحاه نمم ناكو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 دبع نب سمه دبع نب ةيمأ نب نم هباحصأو رفعج ةرجه لبق «ةشبحلا ضرأ

 نب ةبّثُع نب ةفيذُح وبأو هللا لوسر ةنبا ةّيقر هتأرما هعم نافع نب نامثع :فانم

 نب دو دبع نب سمه دبع نب ورمع نب ليهس ةنبا ةَلْهَّس هتأرما هعم سمه دبع

 )١( ةيآ :ىروشلا ةروس )575-55(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نم مهل فيلح «رباج نب ناوزغ نب ةبتع :فانم دبع نب لفون ينب نمو

 .ناليع سيق

 نب دليوحخ نب ماوعلا نب ريبزلا :يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ ينب نمو
 .دسأ

 نب مشاه نب رماع نب ريمع نب بعصم :يصق نب رادلا دبع ينب نمو

 نب دبع نب ريثك يبأ نب بهو نب ريمع نب بيلط :يصق نب دبع ينب نمو

 دبع نب فوع دبع نب فوع نب نمحرلا دبع :بالك نب ةرهز ينب نمو
 .مهل فيلح «دادقملاو مهل فيلح «دوعسم نب هلل دبعو «ةرهز نب ثراحلا نبا

 مأ هتأرما هعم دسألا دبع نب ةملس وبأ :ةرم نب ةظقي نب مورخم ينب نمو

 دعب الإ مدقي ملف ةكمب سبح «ةريغملا نب ماشه نب ةملسو «ةيمأ يبأ تنب ةملس

 قحلو ةنيدملا ىلإ هعم رجاه ةريغملا نب ةعيبر يبأ نب شايعو «قدنخلاو ءدحأو ردب

 ةكم ىلإ هب اعجرف ماشه نب ثراحلاو ماشه نب لهج وبأ :همأل هاوحأ هب

 .قدنخلاو دحأو ردب ىضم ح اهب هاسبحف

 رماع نب يؤل نب بعك نب يدع نب نم ةعارُّخم نب رماع نب فوع نب بتعمو

 نب بيبح نب نوعظُم نب نامثع :صيصه نب ورمع نب حمج ينب نمو
 ."0نوعظم نب ةمادقو «بئاسلا ةنباو ,حمج نب ةفاذح نب بهو

 )١( ءايلوألا ةيلح :رظنا )770/1١(« باعيتسالا )107"(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 سيق نب ةفاذح نب سين :بعك نب صيّصُم نب رمع نب مهس ينب نمو
 .لئاو نب يصاعلا نب ماشهو «يدع نبا

 نم لوأ وهو «سمش دبع نب ورمع نب بطاح :يَوَل نب رماع ينب نمو

 تنب ةظقي مأ هتأرما هعم ءسمش دبع نب ورمع نب طيلسو «لاقي اميف «رجاه

 هعم «سمخ* دبع نب ورمع نب ناركسلاو «طيلس نب طيلس .هل تدلو «ةمقلع
 ىلإ هل هللا لوسر ةرجه لبق ةكمب تام «سيق نب ةعمز تنب ةدوس هتأرما

 .ةعمز ةنبا ةدوس هتأرما ىلع هلي هللا لوسر فلخف «ةنيدملا

 .ةلوخ نب ديعس :مهئافلح نمو

 نب ليهسو «حارجلا نب ةديبع وبأ :كلام نب رهف نب ثراحلا ينب نمو

 يبأ نب ريَهُز نب ثراحلا نب ورمعو «ةعيبر نب حيرش يبأ نب ورمعو ؛ءاضيب

 .دادش

 :نيكرشملاب ناطيشلا لعف امو مجنلا ةروس
 ةكم لهأ نأ مهغلب ىح اوماقأف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 اهأرقف لَك هللا لوسر ىلع تلزنأ مجنلا ةروس نأ كلذو ءاودجسو اوملسأ دق

 ُميَءرفَأ ) :هلوق ىلإ ىهتلا حو ؛كرشمو ملسم لك اهل تصنأف هِي هللا لوسر
 اوعمس نيح سان دتراو ءنوقدصتي نونمؤملاو هل اوحاصأف ")4 َرَعَلاَو َتَّللآ

 كيتب ناطيشلا ملعو «افلز هللا ىلإ انوبرقيل نهدبعنل هللاو :لاقف «ناطيشلا عجس

 هاتأ يح ين هللا لوسر ىلع كلذ ربكو ؛مهتنسلأ اهب تلذو ءكرشم لك نيتيآلا
 أربتف ءامهيف سانلا نم يقل امو نيتيآلا نيتاه هيلإ اكشف «مالسلا هيلع ليربج

 زع هللا نع هب كنآ مل ام سانلا ىلع تولت دقل :لاقو امهنم مالسلا هيلع ليربج

 لزنأف ءفاحخو ءاديدش ًانزح خي هللا لوسر نزحف هكلل لقي مل ام تلقو «لحو

 اَذإ لإ يَ الو ٍلوُسَر نم َكِلَبَق نم اََلَس اَئلَسَرَأ آَمَو » :هل ةيزعت لحو زع هللا

 )١( ةيآ :مجنلا ةروس )١9(.
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 ."4 رثيكح ٌميِلَع » :هلوق ىلإ 4 ءِّييمُأ ف ُنَطِيَشلا ىقلأ قَمَت
 :ةكم ىلإ نيرجاهملا ضعب عوجر

 نم ةشبحلاب نم غلب املف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 لجو زع هللا ءاش نم وأ ءاولبقأ يلي هللا لوسر عم ةكم لهأ دوجس نيملسملا
 رمألا مهغلب ةكم نم اوند املف هيلو هللا لوسر اوعبات دق مهنأ نوري مهو مهنم

 راوج ريغب ةكم اولخدي نأ اوفوختو «ةشبحلا ضرأ ىلإ اوعجري نأ مهيلع لقثف

 مدقو ؛ةكم لهأ ضعب نم راوحب مهنم لحر لك لخد ح كلذ ىلع اوثكمف
 راوحجب دسألا دبع نب ةملس ويأو «ةريغملا نم ديلولا نم راوجب نوعظم نب نامثع
 .بلطملا دبع تنب ةرب ةملس يبأ مأو هلا ناكو «بلاط يبأ نم

 :هراوج هيلع دري نأ ديلولا نم بلطي نوعظم نب نامثع

 دمحم نع ان :ريكب نب سنوي نأ هربح نم ناكف نوعظم نب نامثع امأف

 نمع فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع حلاص ئثدحف :لاق قاحسإ نبا

 وهو ؛ىذألا نم هباحصأو دلي هللا لوسر ىقلي ام نامثع ىأر الل :لاق هثدح

 انمآ يحاورو يودغ نإ هللاو :نامثع لاق ةريغملا نب ديلولا نامأب حوريو ودغي

 يف ىذألاو ءالبلا نم ذوقلي يب لهأو يباحصأو «كرشلا لهأ نم لحجر راوحبي
 ةريغملا نب ديلولا ىلإ ىشمف «يسفن يف ريثك صقنل ئبيصي ال ام لجو زع هللا

 دقو «كراوج يف تنك دق ءكتمذ تفو سمن دبع ابأ اي :لاقف ءدجسملا ف وهو

 :ديلولا لاق «ةوسأ هباحصأبو هب يلو هدي هللا لوسر ىلإ هنم جرحأ نأ تببحأ

 ىلاعت هللا راوحب ىضرأ نيكلو ال :لاقف ؟تكهتنا وأ «تيذوأ يأ نب اي كلعلف

 ةينالع يراوج يلع ددراف «دجسملا ىلإ قلطناف :لاق «هريغب ريجتسأ نأ ديرأ الو

 :ديلولا لاف دجسملا ايتأ يح اجرخف :لاق قلطنا :لاقف «ةينالع كترحأ امك

 دقو «قدص :نامثع لاقف «يراوح ىلع دريل ءاج دق نوعظم نب نامثع اذه

 .(5؟) ةيآ :جحلا ةروس )١(
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 هيلع تددر لقو هللا ريغب ريجتسأ الأ تببحأ دقو «راوجلاا مترك ايفو هتدجو

 .هراوح

 :ريصيو هللا ليبس يف ىذؤي نامنع

 يسيقلا بالك نب رفعج نب ةعيبر نب ديبلو نوعظم نب نامثع فرصنا مث

 :مهدشني وهو ديبل لاقف «نامثع مهعم سلجف «شيرق سلجم يف
 0 لطاب هللا الخ ام ءيش لك الأ

 :ديبأل لاقف ءتقدص :نامثع لاقف

 لئاز ةلاحم ال ميعن لكو .0000 0٠0٠00

 داعأف ءانيلع دعأ :ديبلل اولاقو موقلا هيلإ تفتلاف «تبذك :نامثع لاقف

 :لاق ذإ نامثع ئعي امنإو «ةرم هبيذكتو ةرم هقيدصتب نامثع هل داعو «ديبل

 تناك ام شيرق رشعم اي هللاو :ديبل لاقف «لوزي ال ةنحلا ميعن نيعي «تبذك

 نم هل لاقف ءترضخاف هنيع مطلو نامثع ىلإ مهنم هيفس ماقف !اذكه مكسلاجب

 !تيقل امع ةينغ كنيع تناكو «ةعينم ةمذ ف تنك دقل نامثع اي هللاو :هلوح

 اهتخأ تيقل ام ىلإ ةريقف ةحيحصلا ئيعو «زعأو نمآ هللا راوح :نامثع لاقف

 ؟يراوج يف كل له :ديلولا لاقف «ةوسأ هعم نعيو «ةوسأ علي هللا لوسرب يلو
 :كلذ يف نامثع لاق مث «هللا راوح الإ دحأ راوح يف يل برإ ال :نامثع لاق

 قئاو دهعأب ينكلو لوقت 2 يذلا يف ةريغملا نب اي يل برإ ال
 قسمماو ةوالتلا يغبي نم لك هل هباتك ولتي ناشلا ميظع لوسر

 قداص لاق يذلاف ًالوق لاق نإو ةواللط موي لك هيلع بحم

 قراط يحولاب ليربج ذإ ليبجو دم نمسؤم نإ بر ايف

 قفاخ ركذي نيح بلق لكامل ةسبآ لك نم نمحرلا لزن امو
 قماو شرعلا يذ تايآ نع دص اذإ9 9 هقلخ هللا رذني امم فوخلا نم

 قباس رشلابو نوبغم ريخلابو ١ هيعس لض دقو الالض سانلا ىرت



 انتل ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 هذ باطخلا نب رمع مالسإ

 :ه رمع ملسأ ىتم
 نب رمع مالسإ ناك :لاق قاحسإ نب دمحم نع سنوي ان :دمحأ ان

 .ةشبحلا ضرأ ىلإ هلي هللا لوسر باحصأ نم جرح نم جورخ دعب باطخلا

 ثراحلا نب نمحرلا دبع ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 :تلاق ىليل همأ نع ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع هللا دبع نب زيزعلا دبع نع
 ىلإ جورحلل انأيمت املف ءانمالسإ يف انيلع سانلا دشأ نم باطخلا نب رمع ناك

 نيأ :لاقف «هجوتن نأ ديرن يريعب ىلع انأ باطخلا نب رمع ىنءاج «ةشبحلا ضرأ

 ثيح لجو زع هللا ضرأ ىلإ بهذنف اننيد يف انومتيذآ :هل تلقف ؟هللا دبع مأ اي

 نب رماع يجوز ينءاج مث ء«بهذف هللا مكبحص :لاقف هللا ةدابع يف ىذؤن ال

 :لاقف «معن :تلقف ؟ملسي نيج رثأ :لاقف رمع ةقر نم تيأر اب هتربحأف (ةعيبر

 .©"0باطنلا رامح ملسي ىح ملسي ال هللاو

 لو لوسرلا لتق ديري مقرألا رادل بهذي رمع
 نب رمع تثعب اًشيرق نإ مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 راد يف كلك هللا لوسرو لي هللا لوسر بلط يف -كرشم ذئموي وهو- باطخلا

 نب يدَع نب وأ ءدسأ نب دبع نب ميعن وهو ماحنلا هيقلو ءافصلا لصأ يف
 ؟دمعت كارت نيأ رمع اي :لاقف هفيس دّلقتم رمعو «كلذ لبق ملسأ دق «بعك

 فلاخو ءاهتملا هفسو «شيرق مالحأ هفس يذلا اذه دمحم ىلإ دمعأ :لاقف

 تطرف دقلو «رمع اي تيشم ىشمملا تسعبل هللاو :ماّحنلا هل لاقف ءاهتعامج

 ةرهز ئبو ءمشاه ب نم تلفنت كارت وأ ءبعك نب يدع ب ةكله تدرأو

 نإ :رمع هل لاقف ءامهتاوصأ تعفترا نيح ارواحتف !؟ لَك ًادمحم تلتق دقو

 ةيادبلاو «(5070/5) ىربكلا تاقبطلاو )771١/9(: يقهيبلل ةوبنلا لئالد :رظنا )١(

 .(99/5) ةياهنلاو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا ا

 هتنم ريغ هنأ ماحنلا ىأر املف كب تأدبل كلذ ملعأ ولو «تأبص دق كنظأل

 نم هيلع تنأ امو كوكرتو اوملسأ دق كدت لهأو كلهأ نأ ؛كربحأ إف :لاق

 كمع نباو كنتح :لاق ؟مهيأف :لاق اهلوقي ةلاقملا كلت رمع عمم املف «كتلالض

 .هتخأ ىتأ ىح رمع قلطناف ؛كتحأو
 :رمعب مالسإلا هللا زعي نأ وعدي ِدِِلي لوسرلا

 ىلإ رظن ةجاحلا يوذ نم هباحصأ نم ةفئاطلا هتتأ اذإ لي هللا لوسر ناكو

 هنتخو رمع مع نبا كلذ قفاوف «ءكيلإ نكيلف نالف كدنع :لوقيف ةعّسلا يلوأ

 نب باّبح لَو هللا لوسر هيلإ عفدف ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس هتخأ جوز
 هط ا :لحو زع هللا لزنأ دقو «ةرهز ٍنِب فيلح رامنأ مأ نب تباث ىلوم ؛ترألا

 ناكو 4 ىَسْحح نَمْل ٌةركذت اَّلِإ ©) َقْفَعِل َناَرْقْلا َكِّيَلَع اتْنَرنَأ آم ©
 وأ باطخلا نب رمعب مالسإلا زعأ مهللا :لاقف سيمخلا ةليل اعد هيي هللا لوسر

 لوسر ةوعد نوكت نأ وجرن :هتخأو رمع مع نبا لاقف ؛ماشه نب مكحلا يبأب

 .تناكف «رمعل هيلي هللا

 :رمع مالسإ ببس
 اذإف ءاهمالسإ نم هغلب ام اهيلع ريغيل هتحأ باب ىلإ ىهتنا نح رمع لبقأف

 سمشلا اذإ اهيلع سرديو ؛هط اهيلع سردي رمع تحأ دنع ترألا نب باّبَح

 هتخأ هترصبأ املف رمع لحدف «ةمنيمهلا ةساردلا نوعدي نوكرشملا ناكو ءتروك

 رمع لاقف «تيبلا لخدف بابح غارو «ةفيحصلا تأبخف ههحو يف رشلا تفرع

 اهذعف ءاننيب هب ثدحتن اثيدح ادع ام :تلاق ؟كتيب يف ةمنيملا هذه ام :هتحأل

 نب ورمع نب ديز نب ديعس اهجوز امل لاقف ءافأش نيبت ىح جرخي الأ فلحو

 ءهاوس قتلا ناك نإو رمع اي كاوه ىلع سانلا عمجب نأ عيطتست ال كنإ :ليفن

 نع هزجحت هتحأ هيلإ تماقف «نابضغ وهو ًاديدش ًابطو هيطوف رمع هب شطبف

 ؟رمع اي عمست له :تلاق مدلا تأر املف ءاهجشف هديب رمع اهحفنف اهجوز

 ىزعلاو تاللاب يرفكو كتهلآ يكرت نم ركذي امم يع كغلب ءيش لك تيأرأ



 ءهلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ الأ دهشأ ءقح وهف

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 لاقف «هيدي يف طقس رمع كلذ ىأر املف «ضاق تنأ امم ضقاو «كرمأ رمتئاف

 اهدرأ يح اهومأ ال هللا نم اقثوم كيطعأ نيسردت تنك ام تيأرأ :هتخأل رمع

 باتكلا ىلع هصرح تأرو هتحأ كلذ تأر املف ءاهيف كييرأ الو «كيلإ

 لإ َدُْهّسَمَي ال 9 سجن كنإ :تلاقف .هل خي هللا لوسر ةوعد نوكت نأ تحرو

 يطعأو «ةبانحلا نم كلسغ لستغاف ءكلذ ىلع كنمآ تسلو ؛'"'4 َنوُرّهَطُمْلا
 ارقي رمع ناكو «ةفيحصلا هيلإ تعفدف ءرمع لعفف يسفن هيلإ نئمطت اقثوم

 ىَرَجُشِل ايِفَحأ داك ٌةَيِاَ عال نإ ) :غلب اذإ قح 4 هط )ف أرقف باتكل
 « تروم نسشلآ اذإ )ف ارتد "4 ئقرتق »ل كوت لإ ( قد دك امي سفن لك

 هتحأل لاقف ءرمع كلذ دنع ملسأف "74 َتَرَصَح ام ٌنسَفَت َتَماَع ١ غلب نح

 211 :الاق ؟مالسإلا فيك : :هنتحو

 جرخو ءرمع كلذ لعفف «ىزعلاو تالللاب رفكتو ,دادنألا علختو .هلوسرو هدبع

 نإف هللا ةماركب رمع اي رشبأ :لاقو بابح رّيكف ًالخاد تيبلا يف ناكو «باّح

 لزتملا ىلع ينولدف :رمع لاق «كب مالسإلا هللا زعي نأ كل اعد دق هيلو هللا لوسر

 يف هنأ هربخأف «كربحأ انأ :ترألا نب باّبَحخ هل لاقف هيي هللا لوسر هيف يذلا

 .افصلا لصأ يق ىلا رادلا

 :همالسإ اًنلعم وي لوسرلل رمع باهذ

 لوسر غلب دقو دلك هللا لوسر ىقلي نأ ىلع صيرح وهو ءرمع لبقأف
 «حتفتسا رادلا ىلإ رمع ىهتنا املف «همالسإ هغلبي ملو هلتقيل هبلطي رمع نأ هي هللا

 ىأر املف «هنم اوقفشأ «فيسلاب ًادلقتم رمع هل هللا لوسر باحصأ ىأر املف

 )١( ةيآ :ةعقاولا ةروس )9/5(.

 ةيآ :هط ةروس (؟) )١5-1(.

 )5( ةيآ :ريوكتلا ةروس )١-١5(.
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 رمعب ديري لجو زع هللا ناك نإف هل اوحتفا :لاق موقلا لَجَو لَك هللا لوسر

 هلتق نكي مل كلذ ريغ ديري ناك نإو ءلوسرلا قدصو مالسإلا عبتا ًاريخ
 ىحوي هيو هللا لوسرو هدي هللا لوسر باحصأ نم لاجر هردتباف ءانيه انيلع

 ذخأ يح «ءادر هيلع سيلو ءرمع توص عم نيح هي هللا لوسر جرخف «هيلإ

 قتح رمع اي ًايهتنم كارأ ام :ِكي هللا لوسر هل لاقف هءادرو ءرمع صيمق عمجم
 ,رمع دها مهللا :لاق مث «ةريغملا نب ديلولاب لزنأ ام زجرلا نم كب هللا لزي

 هدبع ًادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ الأ دهشأ هللا يبن اي :لاقف .رمع كحضف

 نوملسملاو رادلا ءارو نم اهعمس ةدحاو ةريبكت مالسإلا لهأ رّبكف ءهلوسرو

 .ةأرما ةرشع ىدحإو ًالحر نوعبرأو ةعضب ذئموي

 :هباحصأو لوسرلا مامأ قيقر رعشب همالسإ نلعي رمع
 :ملسأ نيح رمع لاق :لاق :قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ريغ اه ام يدايأ انيلع هل تبجو يذلا نملا يذ هلل دمحلا

 ربخلا هدنع يبن ثيدحلا قددص انل لاقف انبذكف انأدب دقو

 رمع ابص دق اولاق ةيشع يبر ىده مث باطخلا ةنبا تملظ دقو

 روسلا اهدنع ىلتت نيح اهملظب للز نم ناك ام ىلع تمدن دقو

 ردتبي نالجع اهنيع نم عمدلاو ةدهاج شرعلا اذ امبير تعد امل

 ررد ةربع نم ينقبسي داكف اهقلاخ هوعدت يذلا نأ تىقيأ

 رهتشم مويلا انيف دمتحأ نأو انقلاخ هللا نأ دهشأ تلقف

 روخ هدوع يف ام ةنامألا ىفاو ةفقت نم قحلاب ىتأ قدص يبن

 :ةبعكلا ىلإ نيملسملاب جرخي رمع

 نحنل هللاو :كلذ دنع رمع لاق :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 اًيغب انموق دارأ نإف هللا نيد ةكمل نرهظيلف «رفكلاب انم يدانن نأ قحأ مالسإلاب

 اوسلجف هباحصأو رمع جرخف «مهنم انلبق انوفصنأ انموق نإو «مهانزجان انيلع



 575 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .مهيديأ يف طقس رمع مالسإ شيرق تأر املف ءدجسملا يف

 :همالسإ يف رمع تابث

 امل :لاق رمع نبا نع عفان يثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 قح تيأر ام لك لقعأ ميلغ انأو يأ ءارو تجرحو - رمع جرخف «يحمللا

 ماق ّىح .مالكلا هعجار ام هللاوف ؟تملسأ نأ تملع له ليمج اي :لاقف ماتأ

 خرص دجسملا باب ىلع ماق اذإ ح «يأ عم انأو ؛هعم رمع جرخو «هءادر رحي

 يتكلو تبذك :رمع لاقف ءابص دق رمع نإ شيرق رشعم اي :هتوص ىلعأب
 ,حلبو مهسوءر ىلع سمشلا تماق نح هولتاقو مهلتاقف هوردابف «تملسأ

 ول هللاب مسقأف مكل ادب ام اوعنصا :لوقي وهو ًامايق هسأر ىلع اوشرعو سلجف

 ذإ كلذ ىلع مه انيبف ؛ ؛مكل اهانكرت وأ انل اهومتكرت دقل لحجر ةئامثالث انك دق

 اريح :اولاقف ؟ُهَّم :لاقف ءيسموق صيمقو ةربَح ةلخ هيلع شيرق نم خيش لبقأ

 نب يدع ب نورتأ ءًانيد هسفنل راتخا لجر !؟همف لاقف ءابص باطخلا نب رمع

 بوث ناك امنأكل هللاوف ءلجرلا نع !؟اذكه مهبحاص مكل نوملسي بعك

 يذلا ةلحلا بحاص لحرلا نم هبأ اي :تلق ةنيدملا انمدق املف ءهنع فشك

 .ىمهسلا لئاو نب صاعلا كاذ :لاق ؟كنع موقلا فرص

 نب نم ًايبارعأ نأ ردكتملا ئئدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان
 امف :لاق امي سانلا فالتحاو هروهظو يك هللا لوسر رمأ هغلب ثيح لاق لكدلا

 لَك هللا لوسر نأ سابع نبا نع ةمركع نع رمُع يبأ رْضَّنلا نع سنوي ان

 .ارهاظ دجسملا يف ىلصف جرح مث «ملسأف هل هللا لوسر ىلع ادغف

 دوعسم نب هللا دبع نع مساقلا نع هللا دبع نب نمحرلا دبع نع سنوي ان
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 امو (ةمحر هترامإو ءاًرصَن هترجهو ءاّحتف باطنخلا نب رمع مالسإ ناك :لاق هنأ

 .©"”هللا همحر رمع ملسأ يح ةبعكلا دنع نيرهاظ يلصن نأ انعطتسا

 :نآرقلاب ةكم يف رهج نم لوأ دوعسم نب هللا دبع

 نب ريبزلا نب ةورغ نب ىيي ٍنئثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع سنوي ان
 هللا دبع يي هللا لوسر دعب ةكمم. نآرقلاب رهج نم لوأ ناك :لاق هيبأ نع ماعلا

 شيرق تعمس ام هللاو :اولاقف دي هللا لوسر باحصأ اًموي عمتجا ءدوعسم نبا

 :لاقف ؛هوذآ نإ موقلا نم هعنمت ةريشع هل الجر ديرن امنإ كيلع مهاشخن انإ :اولاق

 ىحضلا يف ماقملا ىتأ ىح هللا دبع ادغف «ئعنميس لحو زع هللا نإف نوعد

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب :هتوص اعفار ماقملا دنع ماق يح اهتيدنأ ف شيرقو

 نبا لوقي ام نولوقي اولعجف اولمأتف ءاهأرقف اهلبقتساف 4نآرقلا ملع * نمحرلا])

 يف نوبرضي اولعجف اوماقف ٌْي دمحم هب ءاج ام ضعب ولتي هنإ :اولاق مث «دبع مأ

 هباحصأ ىلإ فرصنا مث «غلبي نأ هللا ءاش ام اهنم غلب ىح أرقي لعجو .ههجو

 طق هللا ءادعأ ناك ام :لاقف «كيلع انيشح يذلا اذه :اولاقف ءههجوب اورثأ دقو

 لق كبسح :اولاق ًادغ اهلثم مهنيداغأل متئش ث نعلو «نآلا مهنم ىلع نوهأ

 .ثوهركي ام مهتععنأ

 1 الط دوعسم نب هللا دبع كك هللا لوسر قف بذعو ةكعب نآرقلا

 ثلاثلا ءزجلا رخآ

 ةكمب هللا يف بذُع نم هللا ءاش نإ هولتي

 ملسو هلآو دمحم يبنلا انديس ىلع هللا ىلصو هلللا انبسحو نينمؤملا نم

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا )9/١١(.

 .حيحص هدنسو «قاحسإ نبا قيرط نم ((7780 :774/؟) خيراتلا يف يربطلا هاور (؟)
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هللا ىلع تلكوت

 نينمؤملا نم ةكمب هللا يف بّدَع نم
 :لَك يبلا ةءارق ىلإ شيرق عامتسا ةصق

 عمسأ انأو «هيلع ةءارق زازبلا روقنلا نب دمحم نب دمحأ نيسحلا وبأ خيشلا انأ

 نيسحلا يبأ ىلع ئرق :لاق صلحملا نمحرلا دبع نب دمحم رهاط وبأ انأ :لاق

 :لاق يدراَطُعلا راّبحلا دبع نب دمحأ رمع وبأ ان :لاق عمسأ انأو دمحأ نب ناوضر

 لهج ابأ نأ تثدح :لاق يرهزلا ان :لاق قاحسإ نبا نع ريكب نب سنوي ان

 وهو كلك هللا لوسر نم اوعمسيل ةليل اوجرخ قيرّدثلا نب سنخألاو نايفس ابأو

 ملعي ال لكو «هيف عمتسيل اًسلحب مهنم لحجر لك ذأو «هتيب يف ليللاب يلصي
 ءاوقرفت ء«رجفلا علط وأ اوحبصأ اذإ ىحح هل نوعمسي اوتابف «هبحاص ناكمم

 ضعب مكأر ول ءاودوعت ال :ضعبل مهضعب لاقو ءاوموالتف «قيرطلا مهعمجف
 داع ةيناثلا ةليللا تناك اذإ يح اوفرصنا مث ءائيش هسفن يف متعقوأل مكئاهفس

 اوقرفت رجفلا علط اذإ ىح هل نوعمتسي اوتابف هسلحجب ىلإ مهنم لحجر لك
 املف ءاوفرصنا مث «ةرم لوأ اولاق املثم ضعبل مهضعب لاقف «قيرطلا مهعمجف

 علط اذإ ىح «هل نوعمتسي اوتابف هسلجب مهنم لحجر لك ذأ ةئلاثلا ةليللا تناك

 اودهاعتف «دوعن ال دهاعتن ىح حربن ال :اولاقف قيرطلا مهعمجف ءاوقرفت رجفلا

 .اوقرفت مث كلذ ىلع
 :هعمس امع مهفتسي سدخألا

 يف نايفس ابأ ىتأ ىح جرح مث اصع ذحأ قيرش نب سنخألا حبصأ املف

 ابأ اي :لاقف ؟دمحم نم تعم اميف كيأر نع ةلظنح ابأ اي ٍئئدح :لاقف «هتيب

 اهانعم فرعأ ام ءايشأو ءامي داري ام فرعأو اهفرعأ ءايشأ تعمس هللاو «ةبلعت

 يح هدنع نم جرح مث هل تفلح يذلاو انأو :سنخألا لاقف ءامب داري ام الو

 نم تعم اميف كيأر ام :مكحلا ابأ اي :لاقف «هتيب هيلع لحدف لهح ابأ ىتأ
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 ءانمعطأف اومعطأ «فرشلا فانم دبع ونبو نحن انعزانت «تعمس اذام لاقف ؟دمحم

 نمؤن ال هللاو !؟هذه كردت مف ءءامسلا نم يحولا هيتأي ين انم :اولاق ناهر
 قيرش نب سدألا هنع ماقف ؛هقّدصن الو ءأدبأ هب 200

 :نيفعضتسملا ةنتفو نيكرشملا ناودع

 عبتاو ملسأ نم ىلع اودع مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 اولعجف نيملسملا نم اهيف نم ىلع ةليبق لك تبثوف «هباحصأ نم وي هللا لوسر
 .مفوبذعي

 :لالب بيذعت

 هيبأ نع ةورع نب ماشه نيثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان
 (ٌدَحَأ لوقي وهو ؛مالسإلا ىلع بّذعي وهو لالبب ري لفون نب ةقرو ناك :لاق
 لعفي نم ىلع لبقي مث «ئفت نل لالب اي هللاو ءدحأ ءدحأ :ةقرو لوقيف ءدحأ
 اذه ىلع هومتلتق نثل هللاب فلحأ :لوقيف ةيمأ ىلعو حمج ب نم هب كلذ

 .ًانانح هّنذختأل
 :ةلالب هقاتعإل ركب ابأ حدمي راّمع

 :لاق رساي نب رامع نأ ئغلبف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ءءالبلا نم هيف اوناك امو ؛هباحصأو «ةمامح همأو ؛حابر نب لالب ركذي وهو
 :لاقف مهايإ هذ ركب يبأ ةقاتعو

 لهج ابأو ًاهكاف ىزخأو اقيستع هبحصو لالب نع ًاريخ هللا ىزج

 لقعلا وذ ءرملا رذحي ام اورذحي ملو ةءوسبب لالب يف اومه ةيشع
 لهم ىلع يبر هللا نأب تدهش :هلوقو مانألا بر هديحوتب

 لعقلا ةفيخ نم نمحرلاب كرشألل -نكأ ملو يولتقت يولتقت نإف

 .لسرم وهو «قاحسإ نبا قيرط نم 2507/7١ 3٠8017( «لئالدلا» يف يقهيبلا هاور )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 يلمت ال مث ينجن ىسيعو ىسومو سنوي دبعلاو ميهاربإ بر ايف

 لدع الو هنم ناك رب ريغ ىلع بلاغ لآ نم يغلا ىوهي لظ نمل

 :ركب وبأ مهقتعأ نم
 يف بذعي ناك نم قتعأ ركب ابأ نأ هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنوي ا

 ورمع نب ةيراجو «ةريبّرلاو «ةريهف نب رماعو ءلالب :قتعأ ؛ةعبس لجو زع هلل

 ءاميذعت اهتالومو ةيدهنلاب رم هنأ ركذو «سيبُع مأو ءاهتنباو ةيدنهلاو «لمّؤم نبا

 «نالف مأ اي لحأ :ركب وبأ لاقف ءكتايح كقتعت يح كقتعأ ال هللاو لوقت

 ءاذكو اذكب :تلاق ؟نئكابف ركب وبأ لاق ؛«كنيد ىلع اهفإف اَذِإ اهقتعأف :تلاق

 .اهل هنحطأ نعد :تلاق ءاهنيحط اهيلع يدر ءاهتقتعأو اهتذحأ دق :لاقف

 نمم تناكو «ةريبزلا رصب بهذ :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنوي ان

 ام :نوكرشملا لاقف «مالسإلا الإ ىبأتف ,مالسإلا ىلع لجو زع هللا ف بّدعت

 هللا درف «ءكلذك وه ام هللاو !؟اذك :تلاقف «ىّرُعلاو تللا الإ اهرصب باصأ
 .©"0اهرصب اهيلع

 :ركب ابأ مولي ةفاحق وبأ

 قيتع يبأ نب هللا دبع وبأ ئئدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ةكمب ءافعضلا كئلوأ قتعي ركب وبأ لعج امل :لاق ريبزلا نب هللا دبع نب رماع نع

 نوموقيو كنوعنمي ًادلج ًالاجر تقتعأ تقتعأ اذإ كنأ ول ئب يأ :ةفاحق هل لاق

 هذه نأ ثدحيف :لاق لحورع ل هلل ديرأ ام ديرأ امإ ءهبأ اي.:هل لاقف «ءكعم

 © ْىَسُكَآَب َقَّدَصَو © قو ئطغأ َنَم اًمأَف »9 :ركب ىبأ يف تلزن تايآللا
 . ؟9ةروسلا رح 1 ىلإ "74 رسال دوُرَسَيحَسَف

 )١( ظفاحلل ةباصإلا :رظنا )575/8(.

 .(ل-ه) ةيآ :ليللا ةروس (؟)

 .فيعض هدنسو هب فنصملا قيرط نم «(08/5) ةيادبلا يف ريثك نبا هدروأ (")



 نب رامع لآ نم لاحر ئثدحف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان دمحأ ان

 - موزخم نب هللا دبع نب ةريغملا نب نم ّيحلا اذه - ابدع رامع مأ ةيمس نأ رساي

 همأو رامعب رمي لي هللا لوسر ناكو ءاهولتق تح هريغ ىبأت يهو مالسإلا ىلع

 .ةنجلا مكدعوم رساي لآ اربص :لوقيف «ةكم ءاضمر يف حطبألاب نوبذعي مهو

 نب نم ركب ئبل ادبع رساي ناكو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ا

 تناكو ءارامع تدلوف ءرامع مأ ةيمس هوجوزف (مهنم هورتشاف ثيل نب عجشألا

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :رساي لآ بيذعت

 .©"0ارسايو «ًارامعو «ةيمُس اوقتعأف مهل ةمأ ةيعس

 6 هللا لوسر رم :لاق نيريس نب دمحم نع نوع نب هللا دبع نع سنوي ان

 كذحأ ءكلام : هللا لوسر هل لاقف هينيع كلذب يكبي وهو رساي نب رامعب

 .©7تلق امك لقف كل اوداع نإف ءاذكو اذك تلقف «ءاملا يف كوطغف «رافكلا

 :نيملسملا ةنتف ىدم

 ديعس نع ريبج نب ميكح ٍنثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 نم نوغلبي نوكرشملا ناكأ سابع ابأ اي :سابع نبال تلق :لاق ريبح نبا

 اوناك نإ هللاو معن :لاقف ؟مهنيد كرت يف هب نورذعي ام باذعلا يف نيملسملا

 نم ًاسلاج يوتسي نأ ىلع ردقي ام يح هنوشطعيو هنوعيجيو مهدحأ نوبرضيل

 تاللا :اولوقي نحو ةنتفلا نم هولأس ام مهيطعيل هنأ ىح هب يذلا رضلا ةدش

 :نولوقيف مهي رميل لعمل نأ يحو (معن :لوقيف ؟هللا نود نم كهلإ ىرعلاو

 .هدهج نم نوغلبي امل مهنم ءادتفا معن :لوقيف ؟هللا نود نم كحلإ لعجلا اذهأ

 :ىرعلاو تاللا وجهي ديلولا نب دلاخ

 تاللا ىلع ديلولا نب دلاخ رم :لاق ثيرح نب رازيعلا نع سنوي ان

 )١( ريثك نبا ظفاحلل ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا )177/5(.
 ١9( ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا )757/9(.



 كناهأ دق هللا تيأر إ 206كناحبس ال كنارفك

 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .ىضم مث
 :كذ لالب تابث

 لاق :لاق حّيَبِص نب ملسم نع يدْسألا َناّنمَح نب بيبح نع سنوي ان

 نم ًالجر اوتأف انم ةرشع لك ترمأ ولف ءانرثك دق انإ :كِلَع هللا لوسر باحصأ

 ىح كلذب هو يبلا رسف ؟انل دالبلا حبصتف «هولتقف هوذحخأو ًاليل شيرق ديداتص

 ءانءابآ ءانءانبأ هللا لوسر اي :لاقف ناَمَع نب نامثع ماقف ءههجو ف يؤر

 يؤرو لوألا محلوق لك هللا لوسر ملس ىح كلذ ددري نامثع لاز امف ءانناوخإ

 نم دحأ نم امف انيسمأ نيح نوكرشملا انذخأو ءكلذ ضفر ىح ءههجو يف
 .دحألا دحألا :لاق هنإف لالب ريغ ةنتفلا ىطعأ دق الإ للي هللا لوسر باحصأ

 :ءالب نم ريمع نب بعصم هاقال ام

 ضعب نع نايسك نب حلاص نيثدح لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 عم ةكم. شيعلا '”فلص انبيصي اًموق انك :لاق صاقو يبأ نب دعس نع دعس لآ

 ناكو «هل انربصو «كلذل انفرتعا ءالبلا انباصأ املف «هتدشو هي هللا لوسر

 يف دهج هتيأر دقل مث «هيوبأ عم ةّلُخ هدوحأو ةكمي مالغ معنأ ريمغ نب بعصم
 اهنع ةيحلا دلح فشحت فشحتي هدلج تيأر دقل ح ًاديدش ًادهج مالسإلا

 ءيش نع رصقي امو «دهجلا نم هب ام هلمحنف انيسق ىلع هضرعنل انك نإ يح

 .دحأ موي ةداهشلاب لجو زع هللا همركأ مث «هانغلب

 :بعصم ىلع كي لوسرلا ةقفش
 دمحم نع دايز نب ديزي ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 سول انإ :لوقي ه5 بلاط يبأ نب يلع عمس نم يثدح :لاق يظرقلا بعك نبا

 .ةيفاعلاو ةمالسلا هللا لأسن ءاهكنضو ةشيعلا نشح يأ (1)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هل ةدرب الإ هيلع ام ريمع نب بعصم انيلع علط اذإ دحسملا يف يي هللا لوسر عم
 ةمعنلا نم هيف ناك يذلل ىكب هيلي هللا لوسر هآر املف :لاق «"”ورفب ةعوقرم

 ةَلُخ يف مكدحأ ادغ اذإ كب فيك» : هللا لوسر لاقف «مويلا هيف وحل امو

 ردج مترتسو ىرخأ تعفرو ©"”ةفحص هيدي نيب تعضوو ةَّلُخ يف حارو

 مويلا انم ريخخ ذعموي نحن هللا لوسر اي :اولاقف ؛«ةبعكلا رتست امك مكتويب
 مكنم ريخ مويلا متنأ» :ل هللا لوسر لاقف ؟ةنوملا ىفكنو ةدابعلل غر فتن

 .«كئموي

 :ءالبلا نم نوملسملا هاقال ام جذامن
 نع ناسيك نب حلاص ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ةكم لَك هللا لوسر عم ىتتيأر دقل :لاق صاقو يبأ نب دعس نع دعس لآ ضعب

 ةعطق اذإف ترظنف يلوب تحت ءيش ةعقعق عمسأ انأ اذإف لوبأ ليللا نم تحرخف

 ءاهتففتسا مث نيرجح نيب اهتضضرف اهتقرحأ مث اهتلسغف اتذحأف ريعب دلح

 .ًاثالث اهيلع تيوقف (ءاملا نم اهيلع تبرشف

 نب دمحم نع دايز نب ديزي ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 يف تحرخ :لوقي ه5 بلاط يبأ نب يلع عمس نم نئدح :لاق يظرقلا بعك
 هطسو تيوحف اًئوطعم اًباهإ تذحأ دقلو عي هللا لوسر تيب نم تاش موي

 عوجلا ديدشل ينإو «لخنلا صوخب هتمزحو يطسو تددشو «يقنع يف هتلخدأف
 ءائيش سمتلأ تجرخف ءهنم تمعطل ماعط هلي هللا لوسر تيب يف ناك ولف

 يف ةملث نم هيلع تعلطاف هل ةركبب يقتسي وهو هل لام يف يدوهيب تررمف
 حتفاف «معن :تلقف ؟ةرمتب ولد لك يف كل له «يبرع اي كلام :لاققف طئاخحلا

 اذإ ىح «ةرمت يناطعأ اًولد تعزن املف هولد يناطعأف تلحخدف حتفف ءلخدأ يح

 .ةعقرم ءاسك نوعي )١(
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 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 «تبرشف ءاملا يف تعزن مث ءاهتلكأف «يبسح :تلقو ولدلا تلسرأ يفك تئلتما

 .لَي هللا لوسر تدجوف دجسملا تئج مث

 (”ءاجض ناك :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنوي ان

 .فيل هوشح امدأ هيلي هللا لوسر

 روث يبأ نب هللا ديبع نع يرهزلا نع قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ىلع عجطضم وهو لو هللا لوسر ىلع تلخد :لاق ه5 باطخلا نب رمع نع
 هسأر قوف ءافيل ةوشحم مدأ ةداسو ًادسوتم «بارتلا يفل هضعب نإو ةفصح

 .ظّرق نم ءيش تيبلا ةيواز يثو «ةيلُعلا فقس يف قلعم نوطعم باهإ
 لو هللا لوسرل ناك :لاق يربقملا ديعس نع يىندملا رشعم يبأ نع سنوي ان

 .هيف ىلصف دجسملا يف هزجتحا ليللا ناك اذإ يح راهنلاب هشرفي ريصح

 دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع َةَرُم نب ورمع نع يدوعسملا نع سنوي ان
 املف «هدلجب رثأ دقو ماقف ريصح ىلع موي تاذ ٌهْلي هللا لوسر عجطضا :لاق هللا

 اًئيش ريصحلا ىلع كل طسبن يح انتنذآ الأ :لوقأو هنع حسمأ تلعج ظقيتسا
 بكارك الإ ءايندلاو انأ ام ءايندلاو انأ امو :ِدللي هللا لوسر لاقف .هنم كيقي

 .اهكرتو حار مث ةرجش تحت لظتسا

 : هللا لوسر نم هتبيهو لهج يبأ عزف
 نايفس يبأ نب كلملا دبع نيثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 نب لهج وبأ هنم اهعاتباف «ةكم - هل لبإب '”شارإ نم - لجر مدق :لاق يفقثلا

 هللا لوسرو شيرق يدان ىلع فقو يح يشارإلا لبقأو ءائامثأب هلطامف ماشه
 يبأ ىلع ٍئيدؤي لحر نم شيرق رشعم اي :لاقف دجسملا ةيحان يف سلاح د
 نبا بيرغ انأو «يقح ىلع نبلغ دقو «ليبس نبا بيرغ ينإف ماشه نب مكحلا

 .هوحنو ةداسو نم هيلع ماني ام وأ ٌديَو هللا لوسر هيلع ئكتي ام يأ )١(
 .ةكم جرا ةليبق يه )١(



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 هللا لوسر ىلإ ؛هب نوعزهي مهو - لجرلا كلذ ىرت :سلجملا لهأ لاقف ؟ليبس
 هيلع كيدؤي وهف هيلإ بهذا - ةوادعلا نم لهج يبأ نيبو هنيب نوملعي امل كلي

 نب مكحلا ابأ نإ هللا دبع اي :لاقف ل هللا لوسر ىلع فقو نح يشارإلا لبقأف

 موقلا ءالؤه تلأس دقو «ليبس نبا بيرغ انأو ؛هلّبق يل قح ىلع نبلغ دق ماشه

 ؛هنم يقح يل ذخف «كيلإ يل اوراشأف هنم يقح يل ذخأي «هيلع ئنيدؤي لجر نع
 اولاق هعم ماق هوأر املف .هعم ماقو ؛هيلإ قلطنا :دلَي هللا لوسر لاقف ؛هللا كمحر

 هءاج يح لي هللا لوسر جرخف «عنصي اذام رظناف هعبتا :مهعم نمم لحرل

 يف امو هيلإ جرخف «يلإ جرخاف دمحم :لاقف ؟اذه نم :لاقف «هباب هيلع برضف

 ال ؛معن :لاقف .هقح لجرلا اذه طعأ :هل لاقف «هنول عقتما دق ؛ةحئار ههجو

 فرصنا مث «هيلإ هعفدف هقحب هيلإ جرحخف «لحدف ءهل يذلا هيطعأ ىح حربي

 .كنأشب قحلا :يشارإلل لاقو دلي هللا لوسر

 ذأ دقف ًاريخ هللا هازج :لاقف سلحملا كلذ ىلع فقو نيح يشارإلا لبقأف

 :لاقف ؟تيأر اذام كحيو :هل اولاقف «هعم اوثعب يذلا لحرلا ءاحو «يل يذلا

 :لاقف هحوُر هعم امو جرخف هباب هيلع برض نأ الإ هللاو ءبجعلا نم اًبجع

 جرخأف لحدف ,هقح هيلإ جرخأ بح حربي ال معن :لاق ؛هقح لحرلا اذه طعأ

 هللاوف كلام كليو :هل اولاقف لهج وبأ ءاح نأ ثبلي مل مث ؛هايإ هاطعأف هقح هيلإ

 يباب يلع برض نأ الإ وه ام هللاو مكحيو :لاق !؟تعنص ام لثم انيأر ام

 ام لبإلا نم لحفل يسأر قوف نإو هيلإ تجرح مث اًبعر ُتَئلُمَف هتوص تعمسو
 ."”نئلكأل تيبأ ول هللاو طق لحفل هباينأ الو هترصق الو هتماه لثم تيأر

 هدنسو هب قاحسإ نبا قيرط نم 3957/5١ ١5( «لئالدلا» ِِق يققهيبلا هاور 20(

 . فيعض
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 نوكرشملا همصاخ ثيح لي يبنلا ثيدح
 وو لوسرلا ضوافت شيرق ءامعز

 مدق ةكم لهأ نم خيش ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ابأو ةعيبر با ةبيشو ةبتع نأ سابع نبا نع ةمركع نع ةنس نيعبرأو عضب ذنم
 نب اخأ يرتحبلا ابأو «رادلا دبع ب اخخأ ثراحلا نب رضنلاو ءبرح نب نايفس

 ابأو «ةريغملا نب ديلولاو دوسألا نب ةعمزو ءدسأ نب بلطملا نب دوسألاو ءدسأ

 هيبنو «لئاو نب يصاعلاو ءفلخ نب ةيمأو «ةيمأ نب هللا دبعو ءماشه نب لهج
 سمشلا بورغ دعب مهنم عمتجا نم وأ ءاوعمتحا نييمهسلا جاجحلا با هبنمو

 قح هومصاخو هومأكو دمحم ىلإ اوثعبا :ضعبل مهضعب لاقف ةبعكلا رهظ دنع
 مهءاجف ,«كوملكيل كل اوعمتحا دق كموق فارشأ نإ :هيلإ اوثعبف «هيف اورْذُعُت

 مهيلع ناكو «ءادب هرمأ يف محل ادب دق نأ نظي وهو اًعيرس ٌعِل هللا لوسر

 انإ دمحم اي :هل اولاقف مهيلإ سلج ىح ؛مهتنع هيلع زعيو مهدشر بحي اًصيرح
 هموق ىلع لخدأ برعلا نم الح ملعت ام هلو انإو كاف رمل كيلإ اشعب دق

 مالحألا تهفسو «نيدلا تبعو «ءابآلا تمتش دقلو ءكموق ىلع تلحدأ ام

 «كنيبو اننيب اميف هتئج الإ حيبق رمأ يقب امف «ةعامجلا تقرفو «ةلآلا تمتشو

 نوكت يح انلاومأ نم كل انعمج ًالام هب بلطت ثيدحلا اذهب تىج امنإ تنك نإف
 ديرت تنك نإو ءانيلع كاندّوس انيف فرشلا هب بلطت امنإ تنك نإو ألام انرثكأ

 دق هارت ىئر هب كيتأي ام. كيتأي يذلا اذه ناك نإو ءانيلع كانكلم اَكلُم هب

 يف انلاومأ انلذب كلذ ناك اممرف ءًايئر نجلا نم عباتلا نومسي اوناكو كيلع بلغ

 ام :ِلَي هللا لوسر محل لاقف كيف رذعن وأ ءهنم كئربن ىح كل بطلا بلط
 كلملا الو ,مكيف فرشلا الو ءمكلاومأ بلطل هب مكتنج ام ؟نولوقت ام يردأ

 نوكأ نأ نرمأو ءاباتك يلع لزنأو ًالوسر مكيلإ ينثعب هللا نكلو :مكيلع
 ام ينم اولبقت نإف مكل ُتحصنو ءيبر ةلاسر مكتفّلبف ًاريذن ًاريشب مكل

 ىتح هللا رمأل ربصأ يلع اودرت نإو .ةرخآلاو ايندلا يف مكظح وهف هب مكتنج
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 .ل هللا لوسر لاق امك وأ ,مكنيبو ينيب هللا مكحي

 رّيسيو .بالك نب يصق هللا يبحي نأ لوسرلا نم نوبلطي شيرق ءامعز
 :كلذ ريغو مهنع لابجلا

 تملع دق كنإف كيلع انضرع ام انم لباق ريغ تنك نإف دمحم اي :اولاقف

 انل لسف ءانم اًشيع دشأ الو «ءام لقأ الو ًادالب قيضأ سانلا نم دحأ سيل هنأ
 ءانيلع تقيض دق يلا لابحلا هذه انع رّيسيلف هب كعب ام. كثعب يذلا كبر

 نم انل ثعبيلو «قارعلاو ماشلا رامفأك ًارامنأ اهيف يرجيلو ءاندالب انل طسبيلو

 اخيش ناك هنإف بالك نب يصق مهيف انل ثعبي نميف نكيلو ءانئابآ نم ىضم

 كانلأس ام انل تعنص نإف «لطاب مأ وه قحأ لوقت امع مهلأسن ءاقودص

 لوقت امك ًالوسر كنعب هنأو هللا نم كتلرتم هب انفرعو كانقدص كوقدصو

 دقو «هب نيثعب امب هللا نم مكتئج امنإ تثعب اذمي ام لي هللا لوسر مهل لاقف

 هودرت نإو ةرخآلاو ايندلا نم مكظح وهف نم اولبقت نإف هب تلسرأ ام مكتغلب
 .مكنيبو يب هللا مكحي نح هللا رمأل ربصأ ىلع

 اكلم كعم ثعبي نأ كبر لسف «كسفنل ذخف اذه انل لعفت مل نإف :اولاقف

 نم ًاروصقو ًازونكو ًانانح كل لعجيلف هلسو كنع انعجاريو لوقت امب كقدصي

 شاعملا سمتلتو قاوسألاب موقت كنإف «يغتبت كارن امع امب كينغي ةضفو بهذ
 امك ًالوسر تنك نإ كبر نم كتلزتمو كلضف فرعن حو «هسمتلن امك
 الو اذه هبر لسي يذلاب انأ امو «لعافب انأ ام :ِي هللا لوسر مهل لاقف «معزت

 رهف هب مكتنج ام اولبقت نإف «اريذنو ًارشب ينعي هللا نكلو ءاذه مكيلإ تدع
 ينيب هللا مكحي ىتح هللا رمأل ربصأ يلع هودرت نإو ,ةرخآلاو ايندلا يف مكظح
 .مكنيبو

 كل نمؤن ال انإف لعف ءاش نإ كبر نأ تمعز امك ءامسلا طقسأف :اولاق

 اي :اولاق ؛مكب كلذ لعف ءاش نإ هيلإ كلذ :ِيلي هللا لوسر لاقف «لعفت نأ الإ

 ام كنم بلطنو هنع كانلأس امع كلأسنو كعم سلجنس انأ كبر ملعأف دمحم
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 اذإ انب كلذ يف عناص وه ام كربخيو هب انعجارت ام كملعيف كيلإ مدقتيف «بلطن

 هل لاقي ةماميلاب لحجر اذه كملعي امن هنأ انغلب دقف «هب انتتج ام كنم لبقن م

 ال هللاو انإو «دمحم اي كيلإ انرذعأ دقف ًادبأ نمحرلاب نمؤن ال هللاو انإو «نمحرلا

 ةكئالملا دبعن نحن :مهلئاق لاقو ءانكلق 6 وأ كلق ىح انم تغلب امو ككرتن

 املف «ًاليبق ةكئالملاو هللاب انيتأت يح كل نمؤن نل :مهلئاق لاقو هللا تانب نهو

 ةريغملا نب ةيمأ يبأ نب هللا دبع هعم ماقو «مهنع ِهللي هللا لوسر ماق كلذ هل اولاق

 «بلطملا دبع تنب ةكتاع نبا ءهتمع نبا وهو ؛موزخم نب رمع نب هللا دبع نبا
 كولأس مث مهنم هلبقت ملف اوضرع ام كموق كيلع ضرع دمحم اي :هل لاقف

 ام ضعب مه لّجعت نإ مث ءلعفت ملف هللا نم كتلزيم اهب اوفرعيل ًارومأ مهسفنأل

 مث املس ءامسلا ىلإ ذختت يح ًادبأ كب نموأ ال هللاوف ,باذعلا نم هب مهفّرخت

 نم ةعبرأ كعمو روشنم ('* كصب كعم يأت مث ءاهيتأت يح رظنأ انأو هيف ىقرت
 ينأ تننظ ام كلذ تلعف ول نأ هللا ماو ءلوقت امك كنأ نودهشي ةكئالملا

 اًئيزح هلهأ ىلإ كيلو هللا لوسر فرصناو هلي هللا لوسر نع فرصنا مث ءكقدصأ

 .هايإ مهدعابم نم ىأر املو ؛هوعد نيح هموق نم عمطي هيف ناك امث هتاف امل افسآ

 : لَو لوسرلا دعوتي لهج وبأ
 دق ًادمحم نإ شيرق رشعم اي :لهج وبأ لاق لي هللا لوسر مهنع ماق املف

 ٍنإو ءانتا بسو ءانمالحأ هيفستو انئابآ متشو اننيد بيع نم نورت ام الإ ىبأ
 هب تحضف هتالص ف دجس اذإف .هلمح قيطأ ام رجحب ادغ هل نسلحأل هللا دهاعأ

 مهل ادب ام فانم دبع ونب كلذ دعب عنصيلف ينوعنماو كلذ دنع يوملسأف «هسأر

 ناكو ءودغي ناك امك ّلي هللا لوسر ادغو «هرظتني هي هللا لوسرل سلح مث

 دوسألا نينكرلا نيب ىلص ىلص اذإ ناكو ماشلا ىلإ هتلبقو ةكمي . 2ك هللا لوسر

 تدغ دقو يلصي هي هللا لوسر ماقف ؛ماشلا نيبو هنيب ةبعكلا لعجو «ناميلاو

 .دّقعلا وأ ةقيثولا وه :كصلا (1)
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 هللا لوسر دجس املف «لعاف لهج وبأ ام نورظتني مهتيدنأ يف اوسلجف شيرق

 هنول ريغت دق ًاعقتنم ًابيهتم عجر هنم اند اذإ نح ءهوحن لبقأ مث ءرجحلا لمتحا
 لاجر هيلإ تماقو «هدي نم رجحلا فذق يح هرجح ىلع هدي تسبي دق ًابوعرم

 ؛ةحرابلا مكل تلق ام لعفأل هيلإ تمق :لاقف ؟مكحلا ابأ اي كل ام :اولاقف شيرق

 الو هتماه لثم تيأر ام هللاو لبإلا نم لحف هنود يل ضرع هنم توند الو

 .ئلكأي نأب مّهف ءطق لحفل هباينأ الو هترصق

 : كي هيبنل هللا ظفح

 :لاق لي هللا لوسر نأ يل ركذف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 .©”هذحأل اند ول ليربج كاذ

 :ًاشيرق حصني ثراحلا نب رضنلا

 لهج وبأ كلذ هل لاق املف :لاق لوألا ىلإ ثيدحلا عجر مث :لاق سنوي ان

 يصق نب رادلا دبع نب فانم دبع نب ةمقلع نب ةدلك نب ثراحلا نب رضنلا ماق

 ناك دقل دعب هلبن هل متلشأ ام رمأ مكب لزن دق هللاو هنإ شيرق رشعم اي :لاقف

 ةنامأ مكمظعأو ًايدح مكقدصأو «مكيف مكاضرأ ءاثدح ًامالغ مكيف دمحم

 ام هللاو الو ءرحاس :متلق مكءاج امب مكءاجو بيشلا هيغدص يف متيأر اذإ يح

 وه ام هللاو الو «نهاك :متلقو ءمهدقعو مهثفنو ةرحسلا انيأر دق ءرحاسب وه

 ام هللاو الو ءرعاش :متلقو ءمهعجس انعمسو مهلاحو ةنهكلا انيأر دقو ؛نهاكب

 :متلقو ءهضيرقو هزجرو هحزه اهلك هفانصأو رعشلا انيور دقلو رعاشب وه

 الو هقنخب وه امف «نونجلا انيأر دقلو «نونجمب وه ام هللاو الو «نونحب

 لزن دق هللاو هنإف ,مكنأش يف اورظنا شيرق رشعم اي «هطيلخت الو هتسوسو

 .ميظع رمأ مكب

 يثدح :لاق قاحسإ نبا قيرط نم 190/9١ ١191١((« «لئالدلا» يف يقهيبلا هاور )١(

سابع نبا نع ةمركع نع ةنس نيعبرأو عضب ذنم دق رصم لهأ نم خيش
 .هب 
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 :لوسرلا رضنلا ىذأ

 بصنيو لو هللا لوسر يذؤي ناك نممو «شيرق نيطايش نم رضنلا ناكو
 ثيداحأو «سراف كولم ثيداحأ امب ملعتو ةريحلا مدق دق ناكو «ةوادعلا هل

 رذحيو هللاب هيف ركذي اًسلحم سلح اذإ هلي هللا لوسر ناكو ذابدنفسأو ")تسر

 مث اق اذإ هسلجم يف هفلخ هللا ةمقن نم ممألا نم مهلبق نم باصأ ام هموق

 نسحأ مكثدحأ انأف اوملهف «هنم ًاقيدح نسحأ شيرق رشعم اي هللاو انأ :لوقي

 دمحم اذامب :لوقي مث «ذابدنفسأو متسرو سراف كولم نع مهثدحي مث ؛هثيدح نم

 ؟ىم ًاثيدح نسحأ

 :نآرق نم رضنلا يف لزن ام
 نع ةكم لهأ نم لحر ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 هللا لوق «تايآ ينامث رضنلا يف هللا لزنأ :لاق سابع نبا نع ريبُح نب ديعس

 هيف ركذ ام لكو 2 4 َنيِلَوُألآ ٌريِطَسَأ َلاَق اَنُشَياَم ِهَيَلَع ْلَثُت اَذِإ » :ىلاعت

 ."7نآرقلا نم ريطاسألا

 :لو لوسرلا نع دوهيلا رابحأ لأست شيرق
 دوهيلا رابحأ ىلإ طيعُم يبأ نب ةبقُع هعم اوثعبو هوثعب كلذ رضنلا لاق املف

 .هلوقب مهوربحأو ءهتفص مهل اوفصو ءدمحم نع مهولس :امهل اولاقف ةنيدملاب

 اجرخف «ءايبنألا ملع نم اندنع سيل ام ملع مهدنعو «لوألا باتكلا لهأ مهفإف

 هرمأ مهل اوفصوو لي هللا لوسر نع دوهي رابحأ الأسف ةنيدملا امدق يح

 نع انوربختل مكانتج دقف ةاروتلا لهأ مكنإ :مهل اولاقو ؛هلوق ضعبب مهوربخأو
 مكر بخأ نإف نهي مكر مأي ثالث نع هولس :دوهي رابحأ مهل تلاقف ءاذه انبحاص

 نع هولس ءمكيأر هيف اًوَرَف «لّوقَتُم لجرلاف لعفي مل نإو ءلَسرُم ين وهف نمي
 .سرفلا دالب كولم دحأ وه ١١(

 )١7(. ةيآ :نيففطملا ةروس (؟)

 .(؟١1) ةيآ :لافنألاو «(؟5) ةيآ :ماعنألا قروس يف ءاح ام لثم (؟)
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 ءبجع ثيدح مهل ناك هنإف ءمهرمأ نم ناك ام لوألا رهدلا يف اوبهذ ةيتف

 هولسو «هؤانب ناك ام اهيراغمو ضرألا قراشم غلب دق فاّوط لحجر نع هولسو

 لحجر وهف مكربخي مل نإو هوعبّتاف ين وهف كلذب مكربخأ نإف ءوه ام حورلا نع
 .مكل ادب ام هرمأ يف اوعنصاف لوقتم

 :بيجي لوسرلاو لأست شيرق
 دق شيرق رشعم اي :الاقف شيرق ىلع ةكم امدق ّىح ةبقعو رضنلا لبقأف

 رومأ نع هلأسن نأ دوهيلا رابحأ انرمأ دق ءدمحم نيبو مكنيب ام لصفي مكانثح

 امع هولأسف ءانربخأ دمحم اي :اولاقف هيي هللا لوسر اوءاجف ءامب مهوربخأف

 نثتسي ملو ءًادغ هنع متلأس امع مكر بخأ :لي هللا لوسر مهل لاقف هب مهورمأ

 يف هيلإ ىملاعت هللا ثدحي ال ةليل ةرشع سمح هلل هللا لوسر ثكمف «هنع اوفرصناف

 اندعو :اولاقو ةكم لهأ فحرأ يح مالسلا هيلع ليربح هيتأي الو ءاّيحو كلذ

 يح «هنع هانلأس امم ءيشب انربخي ال اهيف انحبصأ دقو ةرشع سمخ مويلاو ادغ دمحم

 هءاج مث ,ةكم لهأ هب ملكت ام هيلع ّقّشو ؛هنع يحولا ثكُم لي هللا لوسر نزح

 ام ربخو هنزح ىلع هايإ هتبتاعم اهيف ءفهكلا باحصأ ةروسب هللا نم ليربج

 ِنَع كَلتوُلعَسيَو » :ىلاعت هللا لوقت «فاّرطلا لجرلاو ,ةيتفلا رمأ نم هنع هولأس
 .©4 ًاليلق الإ ملِعْلا نم مّثبِتوُأ امو َقَررْمُأ َنِ ُحوُرلَأ لق حوُرلآ

 )١( ةيآ :ءارسإلا ةروس )85(.
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 25 يبنلا ةفصب باتكلا لهأو رابحألا ٌتيداحأ باب
 :هتباجإو حورلا نع لأسي لوسرلا

 هللا لوسر عم تنك :لاق هللا دبع نع ميهاربإ نع شمعألا نع سنوي ان

 لاقف دوهيلا نم سان ىلع رمف هيلع أكوتي بيسع هعمو ثرح يف يشمب وهف ُدَي
 مهضعب هيلإ ماقف «هولست ال :مهضعب لاقو «حورلا نع هولس :ضعبل مهضعب

 ملكتي ال اتكاس علي هللا لوسر ماقف ؟وه ام حورلا نع دمحم اي انربحأ :لاقف

 :لاقف لي هللا لوسر ملكت مث «ترخأتف هءارو تنكو ؛هسيلإ ىحوي هنأ تفرعف

 4 ًاليلق ١ :هلوق ىلإ "4 يَر رمأ َنِم ٌحوُرلَآ ِلَ حوُرلأ ٍنَع كلتوُلََسيَو )
 !؟هولأست نأ مكاني دق سيأ :اولاقن

 ريبج نب ديعس نع ةكم لحجر ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 :كلوق تيأرأ دمحم اي :ةنيدملاب هيي هللا لوسرأ اولاق دوهي رابحأ نأ سابع نبا نع

 ءالك :8 هللا لوسر لاقف ؟كموق مأ ديرت انايإ 4 ٌكايِلَق الإ ملِعْلا نم مُثيِتوُأ آَمَو »

 لوسر لاقف ؟ءيش لك نايبت اهيف ةاروتلا انيتوأ دق انأ كءاح اميف ولتت تسلأ :اولاقف

 زع هللا لزنأف ؛هومتمقأ ول مكيفكي ام كلذ نم مكدنعو ليلق هللا ملع يف اه :كلَع هللا

 هلوق ىلإ 4 يلق ٍةَرَجَّس نِم ضَرَألا ىف اَمَنَأَوَلَو ١) :كلذ نم هنع هولأس اميف لجو

 .لي ليلق هللا ملع يف ةاروتلا ىرأ نإ "74 هلت ملك َتَدِفَت ام » :ىلاعت

 :نينرقلا يذ نع ثيدحلا

 ىلع بلاط يبأ نب يلع ماق :لاق ليفطلا نب يلع ىلوم ماسب نع سنوي ان
 ءاوكلا نبا ماقف ؛يلثم يدعب اولأست نلو ينولأست الأ لبق نولس :لاقف ربنملا

 ين الو كلم. سيل :لاقف ؟كلم وأ يبنأ نينرقلا وذ ام نينمؤملا ريمأ اي :لاقف

 هنرق ىلع برضف هحصنب هللا حصانو هبحأف هللا بحأ احلاص ادبع ناك نكلو

 .")هلثم مكيفو تامف رسيألا هنرق ىلع برض مث «هثعب مث تامف نمألا

 .(85) ةيآ :ءارسإلا ةروس ١(
 .(؟0/) ةيآ :نامقل ةروس (19

 ردلا» يف يطويسلا هوحنب هدروأو (؟8 (”7ص) رصم حوتف يف مكحلا دبع نبا هاور (59
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 :لاق دسأ يب نم لجر نع برح نب كامس نع تباث نب ورمع نع سنوي ان
 :لاقف ؟برغملاو قرشملا غلبي نأ عاطتسا فيك نينرقلا اذ تيأرأ :اًيلع لحجر لأس

 .ءاوس هيلع راهنلاو ليللا ناكف رونلا هل طسبو بابسألا يف هل ًدمو باحسلا هل ريكس

 يو لوسرلاب نامبإلا نع شيرق رابكتسا
 امب هلي هللا لوسر مهءاج املف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ملع نم هب مهءاج اميف هتوبن عقومو ثدح اميف هقدص اوفرعو قحلا نم اوفرع

 هعابتا نيبو مهنيب هل مهنم دسحلا لاحف «هنع هولأس امع هولأس نيح بويغلا

 لاقف رفكلا نم هيلع م اميف اودلبو ءنايع هرمأ اوكرتو هللا ىلع اوتعف «هقيدصتو

 يأ ,"”4 َنوُيِلْعَت ْركلَعَل هيف ْاَوَعْلَو ِناَدرَقْلا اًدَ أوُعَمَسَت ال » :مهلئاق
 نإ مكنإف «كلذب هنوبلغت «نوبلغت مكلعل يأ ءاّوزه هوذختاو الطابو اّبعل هولعجا

 رهج اذإ اولعح ضعبل مهضعب كلذ لاق املف ءمكبلغ هومتفصانو هومتقفاو

 ناكو «هل اوعمسي نأ نوبأيو هنع نوقرفتي يلصي وهو نآرقلاب ل هللا لوسر
 وهو نآرقلا نم ولتي ام ضعب ؛ لك هللا لوسر نم عمسي نأ دارأ اذإ مهنم لجرلا

 بهذ عمتسي هنأ اوفرع مهنأ ىأر نإف ءمهنم اقرف مفود عمتساو رتتسا يلصي

 نوعمتسي نيذلا نظف هتوص ْهلو هللا لوسر ضف نإو ؛ ؛عمتسي ملو مهاذأ ةيشح

 .هنم عمتسيل هل حاشأ مهنود وه عمسو اًئيش هتءارق نم اوعمسي مل مهنأ

 نع نيسحلا نب دواد ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 يلصي وهو نآرقلاب رهج اذإ لك هللا لوسر ناك :لاق سابع نبا نع ةمركع

 لوسر نم عمتسي نأ دارأ اذإ لحرلا ناكو «هنم اوعمتسي نأ اوبأو هنع اوقرفت

 مهنأ ىأر نإف مهنم اقرف مهفود عمسلا قرتسي يلصي وهو ولتي ام ضعب , يع هللا

 لَ هللا لوسر ضفخ نإو ؛ ؛عمتسي ملو مهاذأ ةيشح بهذ عمتسي هنأ اوفرع دق

 حاشأ مهفود نم عمسو هتءارق نم ائيش اوعمسي مل مهأ عمتسي يذلا نظف هتوص

 الو )١ كنع اوقرفتيف 4 َكِتاَلَصِب َرَهْجَن اَلَو ) :ىلاعت هللا لزنأف «عمتسي هل

 .(551/5) «روثنملا

 .(55) ةيآأ :تلصف ةروس )١(



 قاحساإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هلعل مهود كلذ قرتسي نم اهعمتسي نأ دارأ نم عمسي الف 4 اب ٌتِفاَحَت

 .” 4 لبيس كِل َنَب بَ » عنتقيف عمسي ام ضعب ىلإ ىوعري

 َكِتاَلَصِي َرّهجت اَلَو 9 :ةشئاع نع هيبأ نع ةورُغ نب ماشه نع سنوي انإ
 .ءاعدلا يف تلزن :تلاق 4 اي َتْفاَحَن او

 هللا لوق يف دهاجم نع لجر نع يميمتلا هللا دبع نب ىسيع نع سنوي ان
 .ةكم. نآرقلاب رهجي نأ علي هللا لوسر رمأ :لاق "”4ُّرَمَوَت اَمب ٌعَدَصآَف » :ىلاعت

 «لاق يناميلا ضايع نب دعس نع هيبأ نع ينادمحلا ورمع نب سنوي نع سنوي ان
 .اًسأب سانلا دشأ نم ناكف رمث لاتقلاب رمأ املف ءاقطنم سانلا لقأ نم ليلا لوسر ناك

 :لَي لوسرلا ضوافي ةعيبر نب ةبتع
 مشاه ئب ىلوم دايز نب ديزي ٍئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 موي تاذ لاق اًميلح اًديس ناك ةعيبر نب ةبتع نأ تثدح :لاق بعك نب دمحم نع

 شيرق رشعم اي :دجسملا يف هدحو سلاح علي هللا لوسرو شيرق يدان ف سلاح وهو
 - ؟انع فكيو ءاش اهيأ هطعنف اهضعب لبقي نأ هلعل ارومأ هملكأف اذه ىلإ موقأ الأ

 نوديزي هلي هللا لوسر باحصأ اوأرو «بلطملا دبع نب ةزمح ملسأ نيح كلذو

 هللا لوسو ىلإ سلج يح ةبتُغ ماقف هملكف مقف ديلولا ابأ اي ىلب :اولاقف - نورثكيو

 يف ناكملاو ةريشعلا يف ةطسلا نم تملع دق ثيح انم كنإ يأ نبا اي :لاقف ُدْيي
 مهمالحأ هب تهفسو مهتعامج هب تقّرف ميظع رمأب كموق تيتأ دق كنإو «بسنلا

 ارومأ كيلع ضرعأ نم عمساف مهئابآ نم ىضم نم ترفك و ؛مهنيدو مهتم هب تبعو

 . ؛عمسأ ديلولا ابأ اي لق :كل هللا لوسر لاقف ءاهضعب اهنم لبقت نأ كلعل اهيف رظنت
 انلاومأ نم انعمج الام لوقلا اذه نم تئج امم. ديرت امنإ تنك نإ يأ نبا اي :لاقف

 ارمأ عطقن ال ىبح انيلع كانفرش ًافرش ديرت امإ تنك نإو ءألام انرثكأ نوكت نيح
 الو (هآرت اثر كيتأي يذلا اذه ناك نإو عكانكلم اكلم ديرت تنك نإو «كنود

 هنإف هنم كئربن يح انلاومأ هيف انلذبو «بطلا كل انبط كسفن نع هدرت نأ عيطتست

 هب شاج رعش هب يأت يذلا اذه لعلو ؛هنم ىوادي بح لجرلا ىلع عباتلا بلغ امر

 )١١١(. ةيآ :ءارسإلا ةروس )١(

 .(55) ةيآ :رجحلا ةروس )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ؛دحأ هيلع ردقي ال ام ىلع هنم نوردقت بلطملا دبع نب اي يرمعل مكنإف «كردص

 ابأ اي تغرفأ :لك هللا لوسر لاق هنم عمتسي ْلي هللا لوسرو ةبتع غرف اذإ يح

 هللا مسب كك هلل لوسر لاقف «؛لعفأ :لاق «ينم عمتساف :لاق ءمعن :لاق ؟ديلولا

 هني َتلِصُف بِك (ه) ِوِبحَرا نحيا َنِم ليت (©9 مح ) ميحرلا نمحرلا
 هل تصنأ ةبتع اهعمس املف هيلع اهأرقي دلي هللا لوسر ىضمف 4 َبَرَع َناَءَرَ

 ىلإ كف هللا لوسر ىهتنا يح هنم عمتسي اهيلع ادمنعم هرهظ فلخ هليب قلو

 .كاذو تنأف تعمس ام ديلولا ابأ اي تعمس دق :لاق مث ءاهيف دجسف ةدجسلا

 :هكرتب مهرمأبو قح ىلع كي ادمحم نأب نيكرشملل فرتعي ةبع
 ديلولا وبأ مكءاج دقل هللاب فلحن :ضعبل مهضعب لاقف هباحصأ ىلإ ةبتع ماقف

 يئارو :لاقف ؟ديلولا ابأ اي كءارو ام :اولاق مهيلإ سلج املف «هب بهذ يذلا هجولا ريغب

 الو رحسلاب الو رعشلاب وه ام هللاو ءطق هلثع, تعمس ام الوق تعمس دق هللاو نأ

 هيف وه ام نيبو لحرلا اذه نيب اولخ «يب اهولعجاو نوعيطأ شيرق رشعم اي «ةناهكلا

 هومتيفك دقف برعلا هبيصت نإف ءأبن تعمس يذلا هلوقل ننوكيل هللاوف «هولزتعاو
 هب سانلا دعسأ متنكو :مكزع هزعو مككلم هكلمف برعلا ىلع رهظي نإو «مكريغب
 ."”مهكل ادب ام اوعنصاف مكل يأر اذه :لاقف «هناسلب ديلولا ابأ اي هللاو كرحس :اولاق

 ةكم, وشفي لعج مالسإلا نإ مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 نم نتفتو ؛هسبح ىلع تردق نم سبحت شيرقو «ءاسنلاو لاحرلا يف رثك ح
 يبأ ىلع در نيح ةعيبر نب ةبتع حدمي بلاط وبأ لاقف «سانلا نم هتنتف تعاطتسا

 :!؟ايبن دمحم نوكي نأ ركنت ام :لاقف ءلهج

 فالغخخب هرمأ يف مقو ءوسب ادمحت دارأ نم عياش نولوقي

 فانم دبع ريخ نم ؤرما تنأو 2ةمالظ ينم رهدلا نبكرت الف

 )١١( ةيآ :تلصف ةروس )١١-5(.

 )١( فنصملا يف ةبيش يبأ نبا هاور )١5/535(« «لئالدلا» يف يقهيبلاو )54/7  225١وبأو
 كلذك ميعن )١187(« ,5517/؟) كردتسملا يف مكاحلاو 1514(.



 عسململ تييح ام هنكرتت الو

 ةيمهاه ةرود نع ىدعلا رودت

 ةييرق كيدل ًابارق هل نإف

 اهميمص يف مشاه نم نكلو
 هل نكو هيف سانلا عيمج محازو
 :مهل لقف شيرق هيف تبضغ نإف

 ةمالظ انم نوشغت مكلاب امف

 انملظ نوشغي موقلاب انموق امو

 ىيهنلاو ظافحلا لهأ انكلو

 فافعو ةدجن اذ ًالجر نكو
 فالآ ريخ سانلا يف مهف الأ
 فاضممج الو فلح يذب سيلو

 فاوص روحبلا قوف ربأ ىلإ
 فاجم ريغ ءادعألا ىلع ًاريهظ

 فاعضب مكمرق ام انمع ىنب
 فافخ كانه مالحأ لاب امو

 فافخنب مهءاس اميف نحن امو

 فاوم ميطحلا ءاحطبب زعو

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :هعابتاب ًاشيرق رمأي لوسرلا
 رشعم اي :لاق هيي هللا لوسر نإ :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ,سانلا نم مكعنميو مكززعي قحلا نيدو ىدهلا هنإف يرمأ اوعيطأو ينوعبتا شيرق
 فطختن كعم ىدهلا عبتن نإ :شي ررق تلاقف "04 َنيدَبَو لومي كدِدَمُيَو »
 :هلوق ىلإ * اًمِماَء َمَرَح َمُهَّل نكَمْت َمَلَوَأ :ىلاعت هللا لزنأف ءانضرأ م

 24 َنوْمَلَعَي ال ْمُمّرَكَأ »
 هللا لوسر ناك :لاق ثيرح نب رازيعلا نع ورمع نب سنوي نع سنوي ان

 يماعط اولعج دقو ارحبو ارب كلتب كلمتل اًشيرق وعدأ نإ مهللا :لوقي أي
 ,ةمايقلا موي ىلإ مكباقعأ سانلا أطي يوعيطأ شيرق رشعم اي ,ةلجحلا ماعطك

 :لاق «ةعيبر الو رضم كعيابت ال يأ نبا اي كانعياب نئل هّللاو :لهج وبأ لاق

 .مورلاو سرافو ءاّمركو اًعوط هللاو ىلب
 :نيكرشملا ىلع قي لوسرلا ةقفش

 هللا لوسر ىتنُأ :لاق ردكنملا نب دمحم نع نييدملا ديم يبأ نب دمحم نع سنوي ان

 قبح افصلا باب نم ل هللا لوسر جرف «كولتقيل كنودعاوتي اًشيرق نإ :هل ليقف د
 نأ ءامسلا رمأ دق هللا نإ دمحم اي هل لاقف مالسلا هيلع ليربج هاتأف اهدنع فقو

 )١( ةيآ :حون ةروس )؟١(.
 ةيآ :صصقلا ةروس (؟) )510(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نأ ءامسلا رمف تببحأ نإف «كعيطت نأ لابجلا رمأو «كعيطت نأ ضرألاو «كعيطت

 رمف تببحأ نإو ؛ممي فسخت نأ ضرألا رمف تيبحأ نإو ءاهنم ًاباذع مهيلع لزتت

 .مهيلع بوتي نأ هللا لعل يمأ نع رخؤأ :لك هللا لوسر لاقف «مهيلع مضنت نأ لابحلا

 نع لاهنملا يأ نع شمعألا نع ةيواعم وبأ ان :لاق رابحلا دبع نب دمحأ ان

 ةاكزلاب مهرمأف هموق ىسوم ىتأ امل :لاق سابع نبا نع ثراحلا نب هللا دبعو ديعس

 نأ نولمتحتفأ ءافولمحت ءايشأو ةالصلاو موصلاب مكءاج اذه :لاقف نوراق مهعمج

 اولسرت نأ ىرأ :لاق ؟ىرت امف انلاومأ هيطعن نأ لمتحن ام :اولاق ؟مكلاومأ هوطعت

 ىلع ىسوم تمرف ءاهسفن ىلع اهدارأ هنأب هيمرت نأ اهورمأتف ليئارسإ ب , يغب هيلإ

 نأ ضرألا هللا رمأف ؛مهيلع هللا اعدف ءاهسفن ىلع اهدارأ دق هنأب سانلا سوعر

 اي ىسوم اي :نولوقي اولعجف ممباقعأ ىلإ مقذحأف مهيذح :ضرألل لاقف «هعيطت

 ؛ىسوم اي ىسوم اي :نولوقي اولعجفءمهبكر ىلإ مقذحأف مهيذح :لاقف «ىسوم

 :لاقف «ىسوم اي ىسوم اي :نولوقي اولعجف ؛مهزجُح ىلإ مهتذحأف مهيذح :لاقف

 يدابع كلأس ىسوم اي نأ هيلإ هللا ىحوأف ءاهيف مهتبيغف مقذحأف هيذح

 .مهتبحأل اوعد يايإ ول ؛مهبحت ملف كيلإ اوعرضتو
 :مالسإلل لهج ابأ وعدي ِعلَو لوسرلا

 نإ :لاق ةبعش نب ةريغملا نع ملسأ نب نب ديز نع ديعس نب ماشه نع سنوي ان

 ةقزأ ضعب يف ماشه نب لهج وبأو انأ يشمأ نإ كلك هللا لوسر هيف تفرع موي لوأ
 هللا ىلإ مله مكحلا ابأ اي :لهج يبأل لَك هللا لوسر لاقف هلو هللا لوسر انيقل ذإ ةكم

 بس نع هتنم تنأ له دمحم اي :لهج وبأ لاقف «هللا ىلإ كوعدأ نإ هلوسر ىلإو

 نأ ول هللاوف «تغلب دق نأ دهشن نحنف «تغلب دق نأ دهشت نأ الإ ديرت له ءانتمآ

 نإ هللاو : :لاقف يلع لبقأو لَو هللا لوسر فرصناف «كنعبت ام اًقح لوقت ام نأ ملعأ

 انيف :اولاق ؛معن :انلقف «ةباجحلا انيف : :اولاق يصق نب نكلو قح لوقي ام نأ ملعأل

 مث ؛معن :انلق «ةياقسلا انيف :اولاق ؛معن :انلق «اوللا انيف :اولاق ؛معن :انلق «ةودنلا

 .لعفأ ال هللاو الف ين انم :اولاق بكرلا تكاحت اذإ يح انمعطأو اومعطأ

 :دمحم ةمأ نوعرف

 لكل نإ :لاق هلو هللا لوسر نأ نسحلا نع ةلاضف نب كرابملا نع سنوي ان



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 .لهج وبأ ةمألا هذه نوعرف نإف ءانوعرف ةمأ

 :لهج يبأل ارجز نآرقلا يف لزن ام
 نع دابع نع ميكح نب ميكح ينئدحا :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 )4 ناَءَرقْلَا ىف َةَنوُعلَمْلا ةَرَجشلآَو » :الت هنأ سابع نبا نع ةمركع نع فينح
 .ماشه نب لهج يبأ يف تلزن ةمومذملا لوقي :لاق
 :رفكلا ديدانص ىلع علي لوسرلا ءاعد

 دبع ان :لاق يدوألا نوميم نب ورمع نع هيبأ نع ورمع نب سنوي نع سنوي ان
 مهو ؛هباحصأل لهج وبأ لاقف «ماقملا دنع يلصي لي هللا لوسر انيب لاق دوعسم نب هلل
 ليقف هب ءاجف مهنم واغ ماقف «نالف نب دنع روزحلا يلسب انيتأيف بهذي نم :هدنع سولح
 هيفتك نبي هعضو هلو هللا لوسر دجس املف «هيفتك نيب هعضف ادجاس ادمحم تيأر اذإ :هل

 تلعجو هتذحأف ةيراج يهو تءاجف ةمطاف غلبو .هدوجس نم غرف بح للحتي ملف

 املف اوعرص ح اوكحضتساو مهمتشت مهيلع تلبقأ مث ل هللا لوسر رهظ نع حسمت
 نب ورمعب كيلع مهللا :مهيلع اعدف هيدي عفرو ةبعكلا لبقتسا هتالص ِدلو هللا لوسر ىضق

 نب ةيمأو «ديلولا
 يف ةعنم يذ ريغ مالغ ذئموي انأو :دوعسم نب هللا دبع لاق «طيعم يبأ نب ةبقعو «فلخ
 .ردب ىوط ىوطلا يف ىعرص مهتيأر دقل دمحم ىلع باتكلا لزنأ يذلاوف «موقلا

 اميف باطخلا نب رمع لاق دقو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان دمحأ ان
 هب مه لهج وبأ ناك اميف ةربعلا نم شيرق تأر ام ركذي همالسإ دعب نومعزي
 :اهلاق نمي ملعأ هللاف ءبلاط وبأ اهلاق لوقي لئاقو هِي هللا لوسر نم

 نب ةرامعو ةبتع نب ديلولاو «ةعيبر نب ةبيشو «ةعيبر نب ةبتعو «ماشه

 قطنملا اذ ضعب يف يغبلا نع اوهتناو بلاغ ينب اوقيفأ
 يفقشتلت مكراد يف قئاوب فئاخ اذإ نناف الإو

 قرشلاو براغملا برو ةربع مكرباغل نوكت
 مكلبق نم ناك نم قاذ امك

 ارصرص امي مهاتأ ةادغ

 )١( ةيآ :ءارسإلا ةروس )5(.

 يفقتب اذ نمف داعو دوت

 يقتست د ذإ شرعلا يذ ةقانو

 قرزألا ةبرض يف هللا نم



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 قنئور وذ دنهلا نم ماسح اهه؛رقرعب ضعي ةدغ

 قصلملا رجحلا يف بئاجع 2 مكرمأ نم كاذ نم بجعأو
 ىقتملا قداصلا رباصلا ىلإ هسنيح نم ماق يذلا فكب
 قمحألا نئاخلا اذ مغر ىلع هفقك يف هللاهسييأف

 قدصي ىملو ةاوغلا ىغب 2 ىوغ ذإ مكموزخم قميحأ
 :ٌيَو لوسرلا دناع نم كاله

 اهيأ :لاق هلو هللا لوسر نأ نسحلا نع ةلاضف نب كرابملا نع سنوي ان

 يل هللا مهبلغ نإو ىمكاذ نورتسف وبلغ نإف اًشيرقو «ءيورظنا سانلا

 سيل هللا نم الإ كاذ امف اًشيرق بلغ نإ قدص :اولاقو سان ًفكف ءاورظتناف

 .اوكلهف نورخآ ىبأو «هلاتق نع اوفكف اذه نم

 نع محازم نب كاحضلا نع مليدلا نب ميكح نع عيبّرلا نب سيق نع سنوي ان

 ىلع نورمي اوناك :لاق "04 َنوُدِمَس ّمتنَأَو > :ىلاعت هلوق يف سابع نب هللا دبع

 .احئاش هبنذب رطخي هارتف ليإلا يف نوكي ريعبلا ىلإ رت لأ يلصي :وهو هلي هللا لوسر

 ةشبحلا ىلإ ىلوألا ةرجهلا ثيدح
 ةنتفلا تمظعو ءالبلا دتشا املف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ناك نم تحرخأ يلا ةرخآلا ةنتفلا تناكو ٌهِلي هللا لوسر باحصأ ىلع اوبثاوت

 .ةشبحلا ضرأ ىلإ مهلبق اوجرخ اوناك نيذلا دعب نيملسملا نم رجاه

 نب ركب يبأ نع يرهزلا ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 امل :تلاق امنأ كلَ يبلا جوز ةملس مأ نع ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع

 نم مهبيصي ام اوأرو اونتفو ٌعِلي هللا لوسر باحصأ يذوأو ةكم انيلع تقاض

 ناكو ؛مهنع كلذ عفد عيطتسي ال هلي هللا لوسر نأو مهنيد يف ةنئتفلاو ءالبلا

 لاني امم هركي ام ءيش هيلإ لصي ال همعو هموق نم ةعنم يف كي هللا لوسر

 لحأ ملظُي ال اكلم ةشبحلا ضرأب نإ» :ةي هللا لوسر مهل لاقف «هباحصأ

 انجرخف ,«هيف متنأ امث اًجرخمو اًجرف مكل هللا لعجي ىتح هدالبب اوقحلاف ةدنع

 مو ءاننيد ىلع اًنمأ راح ريخ ىلإ راد ريخب انلرتف امب انعمتحا نيح ًالاسرأ اهيلإ

 )١( ةيآ :مجنلا ةروس )7١(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 .©"0ملظ هنم شخن

 :نيملسملا دري يك ةشبحلا كلمل لسرت شيرق
 انيف هيلإ اوثعبي نأ ىلع اوعمجأ اًئمأو اراد انبصأ دق نأ شيرق تأر املف

 يبأ نب هللا دبعو «صاعلا نب ورمع اوثعبف ؛مهيلع اندريلو هدالب نم انجرخيل
 ىلع ةيدده هل اوأيه الإ الجر مهنم اوعدي ملف «هتقراطبلو اياده هل اوعمجف ةعيبر
 مث مهيف اوملكت نأ لبق هتيده قيرطب لك ىلإ اعفدا :امحل اولاقو ءةدح يذ
 .العفاف مهملكي نأ لبق امكيلع مهدري نأ متعطتسا نإو «هاياده هيلإ اوعفدا

 اولاقو هوملكو هتيده هل اومّدق الإ هتقراطب نم قيرطب قبي ملف «هيلع امدقف
 ملو مهنيد يف مهماوقأ اوقراف انئاهفس نم ءاهفس ف كلملا اذه ىلع انمدق انإ :هل
 هانملك نحن اذإف ,مهيلع كلملا مهدريل مهيف مهموق انثعبف مكنيد ف اولحدي
 بحأ ناكو «هاياده يشاجنلا ىلإ امّدق مث ؛لعفن :اولاقف «لعفي نأب هيلع اوريشأف
 نإ كلملا اهيأ :هل اولاق هاياده هيلع اولحدأ املف «مدألا ةكم نم هيلإ ىدهي ام

 ال عدتبم نيدب اوءاجو «كنيد يف اولخدي ملو ءمهموق نيد اوقراف ءاهفس انم ةيتف
 مهمامعأو ءمهؤابآ :مهرئاشع مهيف كيلإ انثعبف ؛كدالب ىلإ اوأكل دقو «هفرعن
 كلملا اهيأ اوقدص :هتقراطب تلاقف ءانيع ممب ىلعأ مهف ,مهيلع مهدرتل مهموقو
 مهعنمتف كنيد يف اواخدي مل مفإف ءانيع مهي ىلعأ مه اوناك مهيلع مهتددر ول

 مهملكأو مهوعدأ نح مهيلع مهدرأ ال هللا رمعل ال :لاق مث بضغف «كلذب

 نإف «يريغ راوح ىلع يراوح اوراتخاو يدالب ىلإ اوأحل موق ءمهرمأ ام رظنأو

 لخأ ملو مهتعنم كلذ ريغ ىلع اوناك نإو «مهيلع مهتددر نولوقي امك اوناك
 ."”انيع مهمعنأ ملو ءمهنيبو مهني
 :راوح نم مهنيب راد امو نيرجاهملا يشاجنلا ءاعدتسا

 نب ورمع ىلإ ضغبأ ءيش نكي ملو مهعمجف يشاجنلا مهيلإ لسرأف

 )١4173(« ريبكلا يف يناربطلاو .(057 255-./0) )501/١(« دنسملا يف دمحأ هاور )١(
 كلذكو )١١5/1(« «لئالدلا» يف ميعن وبأو 2550/7١ 7١"(« خيراتلا يف يربطلاو
 .(5505) ملسمو «((5710) يراخبلا هوحنب هاورو (3/9) )70١/5(« يقهيبلا
 .(3981 550/9) يربطلا خيراتو )5/١ 5١(« ىربكلا يدعسلا نبا تاقبط :رظنا )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 لوسر مهءاج املف «مهمالك عمسي نأ نم ةعيبر يبأ نب هللا دبعو صاعلا

 ام هللاو لوقن «لوقن اذامو :لاقف ؟نولوقت اذام :اولاقف موقلا عمتحا يشاحجنلا

 ءناك ام كلذ يف نئاك انيبن هب ءاج امو ءاننيد رمأ نم هيلع نحن امو «فرعن

 :يشاجنلا هل لاقف «بلاط يأ نب رفعج مهنم هملكي يذلا ناك هيلع اولخد املف

 الو ةيدوهي يف اولحدت الو ؛مكموق نيد متقراف «هيلع متنأ يذلا نيدلا اذه ام

 دبعن :كرشلا ىلع ًاموق انك كلملا اهيأ :رفعجح لاقف ؟نيدلا اذه امف «ةينارصن

 يف ضعب نم انضعب مراحنا لحتسنو «راوحلا ءيسنو «ةتيمل لكأنو «نائثوألا
 انسفنأ نم ًايبن انيلإ هللا ثعبف .همّرحن الو اًئيش لحن ال ءاهريغو ءامدلا كفس

 لصنو «هل كيرش ال هدحو هللا دبعن نأ ىلإ اناعدف هتنامأو هقدصو هءافو فرعن

 ءيش كعم له :لاقف «هريغ دبعن الو ؛موصنو يلصنو «راوحلا نسحُتو ؛محرلا
 :رفعج لاقف ؟هلوح فحاصملا اورشنف مهورمأف هتفقاسأ اعد دقو - هب ءاج امم

 "14 ٌصَعيِهك نم اًردص هيلع أرقف «هب ءاج ام يلع لتاف مله :لاق معن

 اولضحأ ىح هتفقاسأ تكبو «هتيحل لضحأ ّىح ىشاجنلا هللاو ىكبف

 «ىسوم امب ءاج يلا ةاكشملا نم جرخيل مالكلا اذه نإ :لاق مث .مهفحاصم

 ؛هدنع نم اجرخف ءائيع مكمعنأ الو مكيلع مهدرأ ال هللاو ال ؛نيدشار اوقلطنا

 هللاو :صاعلا نب ورمع هل لاقف «ةعيبر يبأ نب هللا دبع انيف نيلجرلا ىقتأ ناكو

 - دبعي يذلا هملإ نأ نومعزي مهنأ هنربخأل ءمهءارضخ هب لصأتسأ اهب ًادغ هنيتآل

 اوناك نإو مهنإف لعفت ال «ةعيبر يبأ نب هللا دبع هل لاقف ءدبع -ميرم نبا ىسيع

 .نلعفأل هللاو :لاقف ءاقح مهلو اًمحر مهل نإف انوفلاح

 :مالسلا هيلع ىسيع يف مالسإلا يأر يشاجنلل نوحرشي نورجاهملا
 «ًاميظع ًالوق ىسيع يف نولوقي مهفإ كللل اهيأ ل هياع لسد دغلا ناك امل

 اذام :ضعبل انضعب لاقف ءاهلثم انب لزني ملو « مهيلإ ثعبف «هنع مهلسف مهيلإ لسرأف

 انرمأ يذلاو «هيف هلاق يذلا هللاو لوقن راق 0 مكلاس وه نإ سميع ول واق 3

 ؟ميرم نب ىسيع يف نولوقت ام :لاقف «هتقراطب هدنعو هيلع اولحدف «هيف هلوقن نأ انيبن

 .مترم ةروس )١١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ءارذعلا ميرم ىلإ اهاقلأ هحورو هتملكو هلوسرو هللا دبع وه :لوقن :رفعج هل لاف

 نب ىسيع ادع ام :لاقف هيعبصإ نيب ًاديوع ذخأف ضرألا ىلإ هدي يشاجنلا ىلَّدف لوتبلا

 تنأف اوبهذا ىللاو متر خانت إو :لاقف «هتقراطب ترحانتف .دوعلا اذه تلق امث ميرم

 مكبس نمو «مرغ مكبس نمو «مرغ مكبس نمو «نونمآلا :©'مويشلاو «يضرأب مويش
 «بهذلا مهاسلب ريبدلاو مكنم الحجر تيذآ نأو اريبد يل نأ بحأ ام ءاثالث ؛مرغ

 سانلا عاطأ الو «هيف ةوشرلا ذآف ؛ ,يكلم يلع در نيح ةوشرلا م هللا ذخخأ ام هللاوف
 «يدالب نم اجرحاو ءامب انل ةحاح الف امهاياده امهيلع اودر (هيف سانلا عيطأف ف

 .هب اءاج ام امهيلع دودرم نيحوبقم اجرخف

 :يشاجنلا راصتناب نيملسملا حرف
 ةشبحلا نم لحجر هيلع جرخخ نأ بشني ملف ءراد ريخ ف راج ريخ عم انمقأف

 هيلع كلملا كلذ رهظي نأ اًفرف «هنم دشأ ناك طق اًئزح انملع ام هللاوف ؛هكلم ف هعزاني

 «يشاجنلل هرصنتسنو هللا اوعدن انلعجف ,فرعي ناك ام انقح نم فرعي ال كلم يتأيف

 جرخي لحجر نم :ضعبل مهضعب هلو هلل لوسر باحصأ لاقف ءاّرئاس هيلإ جرخف

 «انأ :ًانس مهثدحأ نم ناكو - ريبزلا لاقف نوكت نم ىلع رظني يح ةعقولا رضحيف

 هقش نم جرخ نيح لينلا ف اهيلع حبسي جرح مث هردص يف اهلعجف ؛ةبرق هل اوخفنف
 رهظو «هلتقو كلملا كلذ هللا مزهف «ةعقولا رضحف «سانلا ىقتلا ثيح ىلإ رخآلا
 هللا رهظأ دقف اورشبأ الأ :لوقيو هئادرب انيلإ حيلي لعجف ريبزلا انءاجف «هيلع يشاجنلا
 يح هدنع انمقأ مث ؛يشاجنلا روهظب انحرف طق ءيشب انحرف انملع ام هللاوف يشاجنلا
 .ماقأ نم ماقأو «ةكم ىلإ اًعجار انم جرح نم جرح

 :ةشبحلا ىلع يشاجنلا كلمت ةصق
 ثيدحلا اذه تثدحف :يرهزلا لاق :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ةوشرلا ئم هللا ذخأ ام :هلوق ام يردت له :ةورع لاقف «ةملس نع ريبزلا نب ةورع
 لاقف ؟هيف سانلا عيطأف يف سانلا عاطأ الو هيف ةوشرلا ذحآف ,يكلم ىلع در نيح

 لاقف «ةملس مأ نع ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأ كاذ ئثدح ام ءال :يرهزلا

 )١( يليهسلل فنألا ضورلا يف امك ةيشبح ةظفل يه )؟/١57(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 رشع انثا هبلص نم «خأ هل ناكو ,هموق كلم ناك هابأ نأ ىتئدح ةشئاع نإف :ةورغ

 :اولاقف اهنيب اهيأر ةشبحلا ترادأف «يشاجنلا ريغ دلو يشاجنلا يبأل نكي ملو ءالجر

 كلما اوثراوتيف هبلص نم الجر رشع ىيثا هل نإف هاخأ انكلمو يشاحنلا ابأ انلتق انأ ول

 اوكلمو هولتقف هيلع اودغف فالتخا اهنيب نوكي ال ًاليوط ًارهد مهيلع ةشبحلا تيقبل

 تأر املف ًابيبل ناكو «هريغ هرمأ ريدي الف هيلع بلغ يح همعل يشاجنلا لحخدف «هاحخأ

 هكلمي نأ نمأن امف «همع رمأ ىلع مالغلا اذه بلغ دقل :اولاق همع نم هناكم ةشبحلا

 امإف ءانلتقيف انيلع هكلمب نأ نمأت ال انإو «هناكم هانلعجو هابأ انلتق انأ فرع دقو «انيلع

 لب !مويلا هلتقأو ءسمألاب هابأ متلتق مكحيو :لاقف ءاندالب نم هحرخن نأ امإو هلتقن نأ

 هفذقف «راجتلا نم رحات نم هوعابف قوسلاب هوفقوف هب اوجرخف «مكدالب نم هوجرحأ
 تجاه يشعلا ناك املف ءهب قلطناف ؛مهرد ةئامعبس وأ مهرد ةئامتسب «هتنيفس يق

 هدلو ىلإ اوعزفف «هتلتقف ةقعاص هتباصأف اهتحت رطمتي همع جرحخف «فيرخلا بئاحس

 مهضعب لاقف .مهرمأ ةشبحلا ىلع جرمف «ريخ مهنم دحأ يف سيل "”نوقمحم مه اذإف

 نإف «ةادغلا متعب يذلل هريغ مكرمأ حلصي ال يذلا مككلم نإ هللاو نملعت :ضعبل
 هوكردأ ىح هبلط يف اوجرخف ءبهذي نأ لبق هوكردأف ةجاح ةشبحلا رمأب مكل ناك

 يلام يلع اودر رحاتلا لاقف هوكلمو هريرس ىلع هوسلجأو هجات هيلع اودقعف هودرف
 ىشمف ؛نإو :اولاقف «هملكأ هللاو اذإ :لاقف ؛كيطعن ال :اولاقف «يمالغ ئم متذحأ امك

 ىلع اودع مث «هنمث هوعاب نيذلا يم ضبقف اًمالغ تعتبا نإ كلملا اهيأ :لاقف هيلإ

 همكح ةبالص نم ربتخا ام لوأ ناكف «يلام لع اودري ملو يدي نم هوعرتف يمالغ

 ؟ءاش ثيح هب نيهذيلف هدي يف هدي همالغ نلعجيل وأ هلام هيلع ندرتل :لاق نأ هلدعو

 ةوشرلا ذحآف ةوشر ئم هللا ذحأ ام :لوقي كلذلف «هايإ هوطعأف هلام هطعن لب :اولاقف

 .هيف مهعيطأف ف سانلا عاطأ الو :يكلُم يلإ در نيح هيف

 ةورع نع نامور نب ديزي ٍنثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان
 .نافع نب نامثع يشاجنلا ملكي ناك امنإ :لاق ريبزلا نبا

 هملكي ناك امنإ ءكلذك سيلو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ات

 .ةسائرلل نوحلصي الف «قمحلا نم «ىقمح نعي )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ةيتف نأ ملعلا لهأ ضعب ٍئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 نب نامثع اهجوز عم كانه يهو ُهيي هللا لوسر تنب ةيقر اوأر دق ةشبحلا نم

 اهيلإ نورظني اهيلإ نوفقي اوناكو ءرشبلا نسحأو لمجأ لاقي اميف تناكو «نافع
 اًدحأ اوذؤي نأ نوقتي مهو مهرمأ نم كلذ اهاذآ ىح اهنم اًبجع اهوأر اذإ
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 اوراس .هودع ىلإ يشاجنلا راس املف ؛مهراوج نسح نم اوأر املو ةبرغلل مهنم
 .دحأ مهنم تلفي مل اعيمج هللا مهلتقف هعم

 :مهمالسإو لوسرلا ىلع ةشبحلا ىراصن نم دفو مودق
 ةكمب. وهو هلي هللا لوسر ىلع مدق مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 هودجوف ةشبحلا نم هربخ رهظ نيح ؛ىراصنلا نم كلذ نم ًاييرق وأ الحر نورشع

 «ةبعكلا لوح مهتيدنأ يف شيرق نم لاحرو «هولأسو هوملكف هيلإ اوسلجف دجسملا ف
 مهيلع التو هل هللا لوسر مهاعد اودارأ امع لَو هللا لوسر مهتلأسم نم اوغرف املف
 اوفرعو هوقّدصو هب اونمآو هل اوباجتسا مث ,عمدلا نم مهنيعأ تضاف اوعمج املف «نآرقلا

 لهحج وبأ مهضرتعا هدنع نم اوماق املف هرمأ نم مهاتك يف مهل فصوي ناك ام هنم
 مكنيد لهأ نم مكءارو نم مكثعب بكر نم هللا مكبيح :اولاقف شيرق نم رفن يف
 مكنيد متقراف نح هدنع مكسلاجم نأمطت ملف «لحجرلا ربخب مهوتأتل مه نوداترت
 مالس :اولاقف ؛مهل اولاق امك وأ ؛مكنم قمحأ ابكر ملعن ام ءمكل لاق امب هومتقدصف

 رفنلا نإ :لاقيو ءاريخ انسفنأ اولأت ال مكلامعأ مكلو انلامعأ انل مكلهاجن ال مكيلع

 مهيف نإ -ملعأ هللاو- لاقيو «ناك كلذ يأ ىلع ملعأ هللاف «نارحب لهأ نم ىراصنلا

 ىلإ "74 َنوُنْؤُي هب مه ءِهلَبَق نم َبتكلآ ٌمُهكَيتاَء َنيِذَلا »ل :تايآلا ءالؤه تلرن
 ."74 نيلهنتا ىغتَبَك ال » :هلوق

 :لاق نمحرلا دبع نب ليعامسإ نع ينادمهلا رصن نب طابسأ نع سنوي ان
 أرقف ءهربخب هنوتأيو هنولأسي الجر رشع انثا هل هللا لوسر ىلإ يشاجنلا ثعب

 «نيسيسق ةسمخو نابهر ةعبس مهيف ناكو اوكبف :نآرقلا لي هللا لوسر مهيلع

 ىلإ لزنأ آَم أوُعِمَس اَذِإَو » :هللا لزنأ ,مهيفف «نيسيسق ةعبسو نابهر ةسمخ وأ

 .(5؟) ةيآ :صصقلا ةروس )١(
 .(هه) ةيأ :صصقلا ةروس )١١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .ةيآلا رحآ ىلإ "4 عمّدلآ تب م ُضيِفَت ٌمُهَتْيَعَأ ْىَرَت ٍلوُسَّولآ

 :يشاجنلا مالسإ

 كلل3 » :تايآلا نع يرهزلا تلأس :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ملا

 د مح

 لزنأ آم أوُعِمَس اذإَ (2) َنوريكتسَي ال رهو ناَبَهُرَو َتيِسيسِق ّمِهَتِم نب

 َتوُلِهَجْلأ ْمُهَبَطاَح اَذإَو ط:هلوقو "4 َنيِدِهَّسلآ ْعَم »:هلوق ىلإ 4 ٍلوُسَرلآ ل
 .هباحصأو يشاجنلا يف تلزن نولوقي انءاملع عمسأ تلز ام :لاقف "74 اَمَلَس أوُلاق

 :هتوم موي يشاجنلا ىلع يّلصي كي لوسرلا
 نب ديعس نع يرهزلا ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ,هفلخ انفصف «يلصملا ىلإ هلك هللا لوسر انب جرح :لاق ةريره يبأ نع بيسملا

 ىلع لاقف ؟تيَّلص نم ىلع هللا لوسر اي :انلق فرصنا املف ءاًعبرأ انب رّبكو

 .("7مويلا تام «يشاجنلا مكيأ

 ىلع ْهلو هللا لوسر رّبك :لاق باهش نب رمع نب هللا دبع نع سنوي ان
 .اًعبرأ ىشاجنلا

 نب ةورع نع َناّموُر نب ديزي ئئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان دمحأ ان
 .رون يشاحنلا ربق ىلع ىرُي لازي ناك ام :تلاق امنأ لَو يبلا جوز ةشئاع نع ريبُزلا

 ةيبرعلاب وهو ةّمَحّصَأ يشاجنلا مسا ناك :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان

 .لقرهو ىرسك كلوقك «كلملا مسا يشاجنلا امنِإو «ةيطع

 لحجرل رمع نبا لاق :لاق يرهزلا نع يليإلا سنوي نع سنوي ان :دمحأ ان
 دحأ لثم يل نأ تددول نيكل :رمع نبا لاقف «لعفأ ال :لاقف هنت :هعم سلاح

 .هتاكز يّدَوَأو هنزو ىصحأ اًبهذ

 ىمت اذإ :تلاق امنأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنوي ان

 .لحو زع هبر لأسي امنإف رثكتسيلف مكدحأ

0 

 1 1 ااسللا

 )١1( ةيآ :ةدئاملا ةروس )815(.

 )١/-8(. ةيآ :ةدئاملا ةروس (؟9

 .(517) ةيآ :ناقرفلا ةروس (5)

 .عيقبلاب يبنلا هيلع ىلصف ءعست ةنس بحجر يف وه (4)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 راسي نب قاحسإ يدلاو ٍنْثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 مظعأ ايمجع الو ايبرع طق الجر تيأر امف ىشاحجنلا نب رّرْيَت ابأ تيأر :لاق

 هنم هعاتباف ةكمب رحات عم بلاط يبأ نب يلع هدحو هنم مسوأ الو لوطأ الو

 ناكأ :يبأل تلقف «هباحصأو رفع رمأ نم يلو ناك امل ىشاجنلل ةأفاكم هقتعأو

 .برعلا نم لحجر تلقل هتيأر ول :لاقف ؟ةشبحلا داوسك دوسأ رزييت وبأ

 همأ نأ نسحلا نب هللا دبع ئيثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان
 يلع ناكو - يشاحنلا نب رزين يبأ ىلع مدق :تلاق هتئدح نيسحلا تنب ةمطاف

 مهل عنصيو بلاط يبأ نب يلع مهل رحني ارهش هدنع اوماقأف ةشبحلا نم

 0 لع جرم دل خيل را :ه اولاقث ماعطلا

 يح ةمهس نب دق نب دع نب ىبق نب ثراخل بالا دبع نأ مشل

 ةلاقف دب اولزت نيح مهراوح يشاحتلا نسحأ دق اكو ءاثحأ

 ةلغلغم ىنع اغلبأ ابكار اي

 دهطضم هللا دابع نم ئرما لك
 ةعبساو هللا دالب اندجو انأ

 الو ةايحلا لذ ىلع اوميقت الف

 اوحررطاف هللا لوسر انعبت انإ

 اوغب نيذلا موقلا يف كباذع لعجاف

 نيدلاو هللا غالب وجري ناك نم

 نوتقفمو روهقم ةكم نطبب
 نوحللاو ةازخملاو لذلا نم ىجنت
 نومأم ريغ بيعو تامملا يزخ

 نيزاوملا يف اولاغو ىبنلا لوق
 ئوغطيف اولعي نأ كب ذئاعو

 ف مهموق ضعب بتاعيو مهدالب نم مهايإ شيرق يفن ركذي ًاضيأ لاقو
 :لاقف كلذ

 يئشانأ يلع ههبأتو يلع 202 مههلاتق كنبذكأ ال يدبك تسبأ

 لطابب هوبشأي الأ قحلا ىلع مهففوبدأي رشعم يلاتق فيكو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 لبالبلا ريثك رمأ ىلع اوحضأف 20مهضرأ رح نم هللا دابع متيفن

 لساويو يفي نم بعك نب يدع 202 ةنامأ يدع يف تناك كت نإف
 لتئاعجلاب ابطي ال يذلا دمحب مكيف كلذ نأ بسحأ تنك دقف

 لمارألا فاعضلا ىوأم اهرخف يذب 2 ةيبيتك لك لبش ًالبش تلدبف

 :لاقف مهنع عفدلاو مهراوج نسح ىلع هضحي

 براقألا ودعلا ءادعأو ديزو رفعج يأنلا ف فيك يرعش تيل الأ

 ()7بغاش كلذ قاع مأ هباحصأو ارفعج ىشاجنلا لاعفأ لان لهو
 (97بناجملا كيدل ىقشي الف ميرك 6ح<<_دجام كنأ - نعللا تيبأ - ملعت
 ©7بزال كب اهلك ريخ بابسأو ةلمطمسب كداز هللا نأب ملعت

 (©براقألاو اهعفن يداعألا لاني 20ةريزغ لاجس وذ ضيف كنإف
 :ًاضيأ بلاط وبأ لاقو

 ميرم نب حيسملاو ىسومل ريزو ادمحم نأ سانلا رايخ ملعت
 مصعيو يدهي هللا رمأب لكو هب ايتأ يذلا لثم ىدمي ىتأ

 مجرتلا ثيدح ال ثيدح قدصب مككاتك يف هنولتت مكنأو

 مركعتلاب اوعجرأ الإ كلضفل ةباصع انم كيتأي ام كنأو

 :ةشبحلا يرجاهم لضف

 سيّمع تنب ءامسأ نع يبعشلا رماع نع ةدئاز يبأ نب ايركز نع سنوي ان

 نيرحاهملا نم اًسان نإ هللا لوسر اي :تلاقف هي هللا لوسر ىلإ تقلطنا امأ

 :لَط هللا لوسر لاقف «نيلوألا نيرجاهملا نم انسل انأ نومعزيو انيلع نورخفي

 «دعب مترجاهو ةكمب نونهدم نحنو ةشبحلا ضرأ ىلإ مثرجاه :ناترجه مكل»

 .ةعيقولاو ةنتفلا ثدحم :بغاش ١١(

 نم تأت نأ تيبأ اب ئيعيو «ةيلهاجللا يف كولملل برعلا ةيحن هذه تناك :نعللا تيبأ 09

 .قصالو تباث يأ :بزال (؟)
 .ءام عيلتمملا ولدلا وه :لاجس (*)



 .ربيخ هيلع اومدق اوناكو

 يبأ نع بيؤذ نب ةصيبق نع يرهُزلا نع ليعامسإ نب ميهاربإ نع سنوي ان
 هتنيعظب رحاه نم لوأو لَك هللا لوسر ةمع نبا ناكو «دسألا دبع نب ةملس
 قوت املف ءامب رحاه ىلا ةملس مأ هتحت تناكو «ةنيدملا ىلإ مث ةشبحلا ضرأ ىلإ

 .هدعب لو هللا لوسر اهجوزت اهنع
 دبع نع ميهاربإ نب حلاص ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ذإ ةكم قيرط يف نافع نب نامثع عم ريسن انك :لاق هيبأ نع فوع نب نمحرلا

 خيشلا اذه ىلع ديعي نأ دحأ عيطتسي ام :لاقف فوع نب نمحرلا دبع ىأر

 .ةنيدملا ىلإ هترجهو ةشبحلا ىلإ هترجه نعي - اعيمج نيترجهلا ف الضف

 ةسبحلا ضرأ ىلإ رجاه نم ةيمست
 ضرأ ىلإ رحاه نم ةيمست هذه :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 دعب مودق يح فلخت نمو ءاردب دهش نم دلك هللا لوسر باحصأ نم ةشبمحلا
 «يرمضلا ةيمأ نب ورمع ُهلي هللا لوسر مهيف ثعب ىح فلخت نمو ؛مهنم ردب

 مدق نم ناكو ؛عبس ةنس ةيبيدحلا ماع اومدقف هيلإ ممب ثعب مث ةنيفس ف مهلعجف

 «نافع نب نامثع :فانم دبع نب سمه دبع نب ةيمأ يب نم اًردب هعم دهشو هيلع

 تنب ةيقر ىلع فلخي ناكو ؛هرحأو همهسب ردب يف لي هللا لوسر هل برض
 نب ةبْثع نب ةفيذح وبأو .بقع هلو «ةشبحلا ضرأب هعم تناكو ل هللا لوسر
 هتأرما هعم تناكو ءاديهش ةماميلا موي لتق «فانم دبع نب سمخ دبع نب ةعيبر

 هل تدلو ؛يؤل نب رماع نب يحأو رمع نب ليهس تنب ةلهس ةشبحلا ضرأب
 .هل بقع ال «ةفيذُح يبأ نب دمحم ةشبحلا ضرأب

 .ماوعلا نب ريبزلا :ىّرْعلا دبع نب دسأ ينب نمو

 .ريمع نب بعصم :يصق نب رادلا دبع ينب نمو
 .فوع نب نمحرلا دبع :ةرهُز ينب نمو
 رمع نب هللا دبع نب لاله نب دسألا دبع نب ةملس وبأ :مورخم ينب نمو

 .ةيمأ بأ تنب ةملس مأ هتأرما هعم ؛موزخم نبا

 .نوُعَظَم نب نامثع :صيصّق نب ورمع نب حمُج ينب نمو

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هتأرما هعم «باطخلا لآ فيلح ةعيبر نب رماع :بعك نب يدع ينب نمو

 ,"9ةمئح ةمثح يبأ تنب ىليل

 لب :لاقيو «ىزعلا دبع نب مهر يبأ نب ةربس وبأ :يّوَل نب رماع ينب نمو
 وه لب :لاقيو «كلام نب رصن نب دو دبع نب سمه دبع نب بطاح هوبأ وه
 .اهمدق نم لوأ ناك

 نب ليهس وهو ءئءاضيب نب ليّهس :كلام نب رهف نب ثراحلا ينب نمو
 ىلإ نيملسلا نم جرخن نم لوأ ةرشعلا ءالؤه اوناكو ءبيهأ نب لاله نب ةعيبر

 نب رباح نب ناوُرغ نب ةبْثُع :يصُق نب فانم دبع نب لفون ينب نمو
 بقع هلو ءلجر ؛مش فيلح هبه

 دبع نب مشاه نب لير نب دبع نب دق نب مهحو ,رادلا دبع نب قابسلا

 مورلا وبأو ,مهح نب ورمع هانباو «ةعازخ نب «ةمثيخ نب عيبت نب ةضايب نب رماع

 .رادلا دبع نب فانم دبع نب ةمقلع نب ةدلك نبا

 نب دبع نب ريبك يبأ نب بهو نب ريمُع نب بيلط :يّصق نب دبع ينب نمو /

 .هل بقع ال لحر «يصق

 نب ةمقلعو ءبقع هل فوع نب نمحرلا دبع :بالك نب ةرْهّز ينب نمو

 ,ةرهُز نب فانم دبع نب بيهأ نب , كلام صاقو وبأو «صاقوو ءصاقو يبأ

 تنب ةلمر هتأرما هعم ءةرهُت نب ثراحلا دبع نب فوع دبع ب رهزأ ب بلطلاو

 مهئافلح نمو «بلطملا نب هللا دبع ةشبحلا ضرأب هل تدلو «ةريبض نب فوع يبأ

 .دوعسم نب ةبْتَع هوخأو دوعسم نب هللا دبع

 ثوغي دبع نب دوسأألا نب دادقملا لاقي ناكو «ورمع نب دادقملا :ءارمهب نمو

 ريس )2159/١ ١50(« دعس نبا تاقبط «(7881 7/.**2) يربطلا خيرات :رظنا (1)
 .(865/9) ةياهنلاو ةيادبلا «(5 08 25 1//017) ءالبنلا مالعأ



 قاحساإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .رفن ةتس «هفلاحو «هانبت ناك هنأ كلذو «ةرهُز نب فانم دبع نب بهو نبا

 ؛موزخم نب رمع نب ديوس نب ديرشلا نب نامثع نب سامه :مورتم ينب نمو
 نب دسألا دبع نب نايفس نب رابهو ؛هل بقع الو «نامثع سامش مسا ناكو

 55ه

 .ةفيذح يبأ نب ؛ ماشهو «نايفس نب هللا دبع هوخأو «لاله

 وهو «فيفع نب لضفلا نب رماع نب فوع نب بتغم :مهئافلح نمو
 .ةعاّرتخ نب بعك نب لولس نب تيلف نب ةلهيع ىعدي يذلا

 ةريس وبأو ؛بقع هلو ءورمَع نب ليس نب هللا دبع :يؤل نب رماع ينب نمو
 نبا ةمرْحَم نب هللا دبعو ءورمع نب ليهُس ةنبا موثلك م هتأرما هعم مهر يأ نبا
 ٌّدو دبع نب سمه دبع نب ورمع نب طْيلسو «ٌّدو دبع نب سيق يبأ نب ىزعلا دبع

 سيق نبا ةعيبر نب كلامو «ةعمز تنب ةدوس هتأرما هعم ءورمع نب ناركسلا هوخأو

 .محل فيلح ديعسو يدعسلا تنب ةرمع هتأرما هعمو «يؤُل نب سمن دبع نبا
 نبا بئاسلا هنباو «نوعّظُم نب نامثع :صيّصُق نب ورمع نب حنج ينب نمو

 نب ثراحلا نب بطاحو «بقع هل «نوعظم نب ةمادق هوخأو ءامط بقع ال «نامثع

 دمحم هانباو هللا دبع نب لجحملا تنب ةمطاف هتأرما هعم «ةفاذح نب بيبح نب ةريغملا

 بطاح نب ثراحلا هنباو «لجحملا ةنبال امهو «ءبطاح نب ثراحلاو «بطاح نبا
 نب رباج هؤانبأ هعم «بيبح نب رمعم نب نايفسو «راسي تنب ةهيكف هتأرما هعم

 امهمأ نم امهوحأو ءامهمأ يهو «ةنسح هتأرما هعمو «نايفس نب ةدانجو «نايفس

 .ًالجر رشع دحأ «نابهأ نب ةعيبر نب نامثعو «ةنسَح نبا ليبحرش

 ردب موي لتق «ةفاذخ نب سينخ :صيّصُم نب ورمع نب مهس ينب نموا
 «باطنخلا نب رمع تنب ةصفح هدنع تناكو «هتأرما الإ بقع هل نكي مل اديهش

 نب ماشهو «سيق نب ثراحلا نب هللا دبعو «هدعب ٌهْلو هللا لوسر اهيلع فلخ
 نب رمعمو ؛ثراحلا نب جاجحلاو «ثراحلا نب سيق وبأو «لئاو نب «يصاعلا
 نب ديعسو ءورمع نب ديعس هل لاقي ميمت نب نم همأ نم هل خأو «ثراحلا

 (ةفيذح نب بائر نب نارمعو «سيق نب ثراحلا نب بئاسلاو ءسيق نب ثراحلا
 .ًالجر رشع انثا ءديبز يب نم ممل فيلح ءزج نب ةيمحمو

 حارخلا نب هللا دبع نب رماع وهو «ةديبع وبأ :رهف نب ثراحلا ينب نمو



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نب ليهُسو .هل بقع ال «باطخلا نب رمعل ًاريمأ ماشلا ضرأ نم ساومعب كله

 يف اذك- همأ ءاضيبلاو ءبهو نب ليهس نب ءاضيب نب ليهس وهو ءءاضيب

 ىلع تبلغ همأ نكلو .هل بقع الو «ةعيبر نب بهو نب ليهس وهو -لصألا
 تناكو «برض نب ةيمأ نب مدحج تنب دعد يهو اهيلإ بسني وهف «هبسن

 ال ةعيبر نب ديدش يبأ نب ريهُر نب ضايعو ءًاديهش ردب موي لتق ءءاضيبلا ىعدت
 اع نب سيق دبع نب ثراحلاو ءكلام نب لاله نب ةعيبر نبا لاقيو ؛هل بقع
 نوملسملا عباتت مث .رفن ةينامث «لاله نب ةعيبر نب حرّس يبأ نب ورمعو «ةيمأ نبا
 .هعم هلهأو هسفنب جرخ نم مهنم امي اوناكف «ةشبحلا ضرأب اوعمتحا ىح

 .اامهش ةلؤم موي لتق «بلاط يأ نب ر رفعح :فانم دبع نب مشاه ينب نم

 هتباد نيملسملا نم رقع نم لوأ هنإ لاقي ناكو «بقع هل لي هللا لوسرل اًريمأ

 م ةفاسق نب كلام نب يك نب سمع تن ءامسأ هتأرما هعم برحلا دنع هل

 .لجر «رفعحج نب هللا دبع ةشبحلا ضرأب هل تدلو «معفح
 هللا دبع نب دابع نب ىحب نئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 :لاق «نايبذ نبا لاقيو «بابر نب رم ب نم لحجر نع داّبَع هيبأ نع ريبزلا نبا

 .لتق ىح لتاق مث «ءارقش هل اًسرف رقع برحلا هتمحل نيح رفعح ىلإ رظنأ ٍنأك

 ةنيمأ هتأرما هعم «صاعلا نب ديعس نب دلاحخ :سهش' دبع نب ةيمأ ينب نمو

 (ةعازُخم نم ةمعشخ نب عيبس ئب نم «ةضايب نب رماع نب دعسأ نب فلخ تنب

 نب ريبزلا ةمأ جورتف «دلاح ةنبا ةمأو «دلاخخ نب ديعس ةشبحلا ضرأب هل تدلو

 رفصلا جرم موي دلاحخ لتق «ريبزلا نب دلاخو «رييزلا نب ورمع هل تدلوف «ماوعلا
 ةيمأ نب ناوفص تنب ةمطاف هتأرما هعم ءيصاعلا نب ديعس نب ورمعو «ماشلا ضرأب

 :ديعس وبأ لوقي ورمعلو «نيدانجأ موي لتق «ينانكلا يفش نب برحم نب يفش نبا
 اجلبت هامدب تدتشاو ًبش اذإ الئاس ورمع اي كنع يرعشب تيب

 اجّهوم ردصلا يف ناك اًظيغ فشكتو 2 لبالب هيف موقلا رسمأ ُكرتنأ
 ةكرُب هتأرما هعم ءشحح نب هللا دبع :ةعزخ نب دسأ نب نم مهئافلح نمو

 .بقع هلو «يصاعلا نب ديعس هوبأ وهو ؛ةمطاف يأ نب بقيعمو ءراسي تنب

 مشاه نب ليبحرش دبع نب سيق نم مهج :يصق نب رادلا دبع ينب نمو



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .بهو نب ريمع نب مورلا وبأو ءمهحج نب ورمعو «رادلا دبع نب فانم دبع نبا
 .هل بقع ال «ريبك يبأ نب ريمع نب بيلط :يصق نب دبع ينب نمو
 نمو .دليوخ نب لفون نب دوسألا :يصق نب ىّرُعلا دبع نب دسأ ينب نمو

 فانم دبع نب بيهأ نب كلام وهو «صاّقو يبأ نب رماع :بالك نب ةرْهَز يب
 .ثراحلا نب دوعسم نب ةبتعو «بقع هلو «ةرهُز نبا

 نب بعك نب رماع نب رخص نب دلاخ نب ثراحلا :ةَّرُّم نب ميت ينب نمو
 هل تدلو «ميمت ٍنِب نم ثراحلا تنب ةطير هتأرما هعم ةَرُم نب ميت نب ةعيبر

 ثراحلا تنب بنيزو «ثراحلا تنب ةشئاعو «ثراحلا نب ىسوم :ةشبحلا ضرأب

 .نالحر «ميت نب دعس نب بعك نب نامثع نب ورمعو ...

 :ةشبحلا يرجاهم ددع
 ضرأب قحل نم عيمج ناكو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 وأ مهعم مهب اوجرخ نيذلا مهئانبأ ىوس نيملسملا نم اهيلإ رجاهو ةشبحلا

 .هيف كشيي وهو «مهيف رساي نب رامع ناك نإ الجر نينامثو اًقين امي اودلو

 ابأ وجهت «ةبثع تنب دئه تلاقف :قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 نيدلا يف سانلا رش ةفيذح وأ هتيلك بولقملا قئبألا لوحألا

 نوجحم ريغ ءاذغ كاذنغ تمن رغص نم كابر ابأ تيزج اذام

 :يشاجنلل لَو يبنلا باتك

 :يشاحجنلا ىلإ وللي يببلا باتك اذهو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ميحرلا نم نمحرلا هللا مسب

 :ةشبحلا ميظع «محصألا يشاجنلا ىلإ يبنلا دمحم باتك اذه

 هللا الإ هلإ الأ دهشو .هلوسرو هللاب نمآو ,ىدملا عبتا نم ىلع مالس

 .هلوسرو هدبع ادمحم نأو اًدلو الو ,ةبحاص ذختي ملو .هل كيرش ال هدحو

 7 اوَلاَعَت بتكلا لهأتي طو :مللست ملسأف هلوسر انأ يبإف هللا ةياعدب كوعدأو

 َدِحََكَي لَو اًعيَش هب َكِرَشم الو َهَّللا الإ َدُبْعَت الأ ةٌمَكَيَبَو انني اكئَيِب اب ءاَوَس ٍةَملك



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .كموق ىراصنلا مثِإ كيلعف تيبأ نإف "' 4 هَ لآ نود نم م اًباَبَرَأ اَضَعَب اًْضَعَب

 ركذي يمهسلا ثراحلا نب هللا دبع لاقف :لاق قاحسإ نبا نع سنويان

 , ”مهايإ شيرق يفن
 رجحلاو نيدمو داع تدحج امك هقح هللا دحجت شيرق كلت

 رحب الو ءاضف وذ رب ضرألا نم ىنعسي الف قربأ مل انأ نإف

 9 رغتلا غلب ذإ سفنلا يف ام نيبأ دمحم هلإلا دبع اب ضرأب

 هموق ىذأ نم دلي هللا لوسر يقل ام ٌتيدح
 :3ل لوسرلا هب َيذأ ام دشأ

 نب ةورع هيبأ نع ةورع نب يبحي ثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 نم تباصأ اًثيرق تيأر ام رثكأ ام :صاعلا نب ورمع نب هللا دبعل تلق :لاق ريزلا

 موي مهفارشأ عمتجا دقو مهتيأر دقل :لاقف ؟هتوادع نم رهظت تناك اميف هلي لوسر

 اذه نم هيلع انربص ام لثم انيأر ام :اولاقف هلي هللا لوسر اوركذف اولاقف رجحلا يف

 ءانتخآ بسو ءانتاعامج قرفو ءاننيد باعو «انءابآ متشو انمالحأ هفس :طق لحرلا

 لبقأف لو هللا لوسر علط كلذ يف مهانيبف ؛لاق امك وأ ؛ ميظع رمأ ىلع هنم انربصو

 ٍق كلذ تفرعف «لوقلا ضن ضعبب هوزمخف تيبلاب افئاط مي رم مث نكرلا ملتسا قح يشكي
 ههجو ف اهتفرعف ءاهلثع. هوزمغ ةيناثلا مب رم املف ىضمف لي هللا لوسر هجو
 امأ شيرق رشعم اي نوعمستأ :لاق مث فقوف اهلثمي هوزمغف ةثلاثلا رم مث ءىضمف

 الإ لجر نم ام ىح هتملك موقلا تذحأف ,حبذلاب مكتئج دقل هديب يسفن يذلاو

 ام نسحأب هاقلتل كلذ لبق ةاصو هيف مهدشأ نأ حو «عقاو رئاط هسأر ىلع امنأكلو

 «لوهجي تنأ ام هللاوف ءاًدشار مساقلا ابأ اي فرصنا :لوقيل هنإ يح «لوقلا نم دحي

 لاقف ؛مهعم انأو رححلا يف اوعمتحا دغلا نم ناك اذإ يح هلي هللا لوسر فرصناف
 نوهركت امم مكاداب اذإ تح هنع مكغلب امو مكنم غلب ام متركذ :ضعبل مهضعب

 هب اوطاحأو «لجر ةبثو هيلإ اوبثوف كلي هللا لوسر علط كلذ ىلع مه انيبف «هومتكرت
 لوقيف «مهنيدو مهتلا بيع نم مهغلبي ناك امل ؛اذكو اذك لوقي يذلا تنأ نولوقي

 .(54) ةيآ :نارمع لآ ةروس )١١(

 .(91/9) ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا (؟)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ؛هئادر عماجمب ذخأ مهنم ًالجر تيأر دقلف دقلف ,كلذ لوقأ يذلا انأ ,معن دلو هللا لوسر

 وَ َلوقَي نأ ًالُجَر َنوُندقَتَأ ١ مكليو :لوقيو يككيي هنود قيدصلا ركب وبأ ماقو
 .طق هنم تغلب اًثيرق تيأر ام رثكأل كلذ نإف .هنع اوفرصنا مث !؟"'”4 ُهّنلآ

 تنب موثلك مأ لآ ضعب ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ضرف اوعدص دقلو «مويلا كلذ ركب وبأ عجر دقل :لوقت تناك اهنأ ركب يبأ
 ."رعشلا ريثك ًالجر ناكو ؛هوذبح امب هسأر

 لَو لوسرلا لهج يبأ ءاذيإ
 :لاق يركُبلا سنأ نب عيبرلا نع يميمتلا هللا دبع نب ىسيع نع سنوي ان

 هللا لزنأف «هقنع ئطوف لهج وبأ هءاج دجس املف يلصي لي هللا لوسر ناك

 ناك نإ َتيَءَرَأ » :لهج وبأ 4 نَلَص اَذِإ اًدَبَع 2) يهني ىلا تيءَرأد :هيف

 مل نيل الك ) :لهج وبأ 4 َلَوتَو بدك نإ َتّيََرَأ ١ :اذمع « ئَدْشآ ىلَع
 ءرانلا ةنزخ رشع ةعست مه :لاق "04 هين ةَيناَبَرلا َعَدََس ) :لهج وبأ 4 ِهَتْنَي

 .دعي ملف ىهتناف ةينابزلا هنذخأتل داع نئل هللاو : هللا لوسر لاقف

 هللا لوسر موق ةلهج تاب :لاق نسحلا نع ةلاضف نب كرابملا نع سنوي ان

 «لعفتو لعفتو (مهرمأ دارتو كئابآ رفكت دمحم اي :هل نولوقي ةليل ةّماع

 نكو » :هلوق ىلإ 4 َنوُلهتَل يأ ُدُبَعَأ َنوُرْمََت هللا َريَغَقَأ » :ىلاعت هللا لزنأف

 94 َنيركدشلا رم
 :سبع ةروصو موتكم مأ نبا

 اًسلاج لو هللا لوسر ناك :لاق سيق نب دمحم نع رشعم يبأ نع سنوي ان
 ئملع هللا لوسر اي :لاقف «ىمعألا موتكَم م نباو (ةعيبر نب ةّبْثَع هدنعو

 هيلع هلابقإ دهّرُي نأ ةيهارك هنع هفرصو ههجو يف لي هللا لوسر سبعف «نآرقلا

 )١( ةيآ :رفاغ ةروس )58(.
 ف يقهيبلاو 78(2* (577/؟) خيراتلا يف يربطلاو «(8١5/؟) دمحأ هاور (؟)

 .نسح دنسب فنصملا قيرط نم ؛(775 7175/9١ «لئالدلا»

 ّ )5-١8(. ةيآ :قلعلا ةروس (59)

 .(55-55) ةيآ :رمزلا ةروس (:)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 : ىلاعت هللا لزنأف «نيكاسملاو نايمعلا اذه عبتي امنإ :لوقي «مالسإلا يف ةبثُع

 اج نم امو :ةبتع 4 ىّدَصت ِدُهَل ّتنأف » :هلوق لإ 4 َلَوَتَو َسَبَع )
 كلذ لثم لي هللا لوسر رذعي ملف «موتكم مأ نبا «' '4 شح َوهَو (2) ْىعَسَي
 :ديحوتلا ىلإ وعدي لوسرلا

 نم لحجر نع ءاثعشلا يبأ نب ثعشأ نع مادك نب رعسم نع سنوي ان
 .اوحلفُت هللا الإ هلإ ال :اولوق سانلا اهيأ اي :لوقي هلو هللا لوسر تعمس :لاق ةنانك

 برعلا ىلع هسفن ضرع امل 5 يبنلا ةصق

 مساوملا يف لئابقلا وعدي لي لوسرلا
 لثم ىلع هي هللا لوسر ناكف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ءاج امو هسفن مهيلع ضرعي «مالسإلا ىلإو هللا ىلإ لئابقلا وعدي هرمأ نم كلذ
 .ةمحر لاو ىدهلا نم ىلاعت هللا نم هب

 لوسر ىتأ :لاق يرهزلا ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ىلإ مهاعدف ؛حيلف هل لاقي مهل ديس مهيفو مهل هايم يف ةدنك نم اًسان ديلي هللا

 .هيلع ةمقن هنم اولبقي نأ اوبأف .هسفن مهيلع ضرعو هللا

 نإ هللا دبع ينب اي :مهل لاقف «هللا دبع ونب مهل لاقي بلك نم اّيح ىتأ من
 .مهنع ضرعأف ءاولبقي ملف ؛مكيبأ مسا نسحأ دق هللا

 قراط نع دادّش نب عماج نع يدْعجلا يأ نع دايز نب ديزي نع سنوي ان

 هيلعو رمف «يل ةعايب يف انأو زاحبا يذ قوسب هتيأر :نيترم هل هللا لوسر تيأر :لاق
 هعبتي لحرو ءاوحلفت هللا الإ هلإ ال :اولوق سانلا اهيأ :لوقي هتعمسف ءارمح ةلُخ

 هنإف اذه اوعيطت ال سانلا اهيأ اي :لوقي وهو «هيبعك ىمدأ دقو ةراجحلاب هيمري

 يذلا اذه نم تلقف «بلطملا دبع ئب نم مالغ اذه :ليقف ؟اذه نم :تلقف «باّدك

 هللا رهظأ املف «بلطملا دبع نب «بهل وبأ «ىزعلا دبع همع :ليقف ؟ةراجحلاب هيمري

 دوعق نحن انيبف ؛ةنيدملا نم ًابيرق انلزن بح انل ةنيعظ انعمو ةَدبَرلا نم انجرح مالسإلا

 ١١( ةيآ :سبع ةروس )5-1(.



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ؛ةذبرلا نم :تلقف ؟موقلا لبقأ نيأ نم :لاقف انيلع ملسف «نابوث هيلع لحرب انأ اذإ

 اذكو اذكب :انلقف ؟مكب :لاقف «معن :انلقف ؟لمحلا نوعيبت :لاقف ءرمحأ لمج انعمو

 ىح هب بهذف لمجلا ماطخب ذحأو ءانصقنتسا امو هتذحأ دق :لاقف ءرمت نم ًاعاص

 «هفرعي دحأ انم نكي ملف ؟لحرلا نوفرعتأ ضعبل انضعب لاقف «ةنيدملا ناطيحب ىراوت

 الف :ةنيعظلا تلاقف !نوفرعت ال نم مكلمج نوطعت :اولاقو اًضعب مهضعب موقلا مالف

 نم ردبلا ةليل رمقلاب هبشأ ايش تيأر ام مكب ردغي ال لحر هجو تيأر دقلف اوموالت

 نيذلا متنأأ هللا ةمحرو مكيلع مالسلا :لاقف لحر اناتأ يشعلا ناك املف ؛ههجو

 نأ مكرمأي وهو مكيلإ عي هللا لوسر لوسر انأ :لاقف «معن :انلقف ؟ةذبرلا نم متئح

 ءانعبش ىح رمتلا نم انلكأف ءاوفوتست بح اولاتكتو اوعبشت يح رمتلا اذه نم اولكأت
 سانلا بطخي مئاق هيي هللا لوسر اذإف ,دغلا نم ةنيدملا انملق مث ءانيفوتسا يح انلتكاو

 كتخأو كابأو كمأ :لوعت نمب أدباو ءايلعلا يطعملا دي :لوقي هتعمسف .ربنملا ىلع

 ةبلعت ونب ءالؤه هللا لوسر اي :لاقف راصنألا نم لجر مثو ,كاندأ كاندأو ,كاخخأو

 يح هدي يو هللا لوسر عفرف ءانرأتب انل ذحخف ةيلهاجلا يف ًانالف اولتق نيذلا عوبري نبا
 .دلو ىلع مأ ينجت ال ,دلو ىلع مأ ينحت ال :لاقف ؛هيطبإ ضايب تيأر

 ثععب :لاق يروثلا دمحأ نب ديعس نايفسلا يبأ نع ورمع نب سنوي نع سنوي ان
 سلاج قيدصلا ركب وبأو «كتنج بنع نم ئمعطأ :لاقف يي هللا لوسر ىلإ بلاط وبأ

 ."74 تفك لع اَمُهَمَّرَح هللا حرإ ط:ركب وبأ لاقف كولا لوسر دنع
 نب فافخ مالسإب نايفس وبأ عمس املو :قاحسإ نبا لاق :لاق سنوي ان

 .ةنانك يب ديس ةليللا أبص دقل :لاق «ةضحر نب ءاعإ

 نب ملاس نع ةبّتع نب بوقعي يثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان دمحأ ان
 ملأ دمحم اي :لاقف لي هللا لوسر ىلإ ةك شيرق نم لجر ءاج :لاق رمع نب هللا دبع
 «ىلب ل هللا لوسر لاقف «برعلا ءابس نع لوقي ىابسلا نع ىهنت كنأ يغلبي

 لَو هللا لوسر هنعلف «(اذك) هلو هللا لوسر هجو يف هتسا نع فشكف لجرلا لوحتف

 )١( ةيآ :فارعألا ةروس )050(.
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 وأ مِهَلَع بوُيَيَوَأ ءَْس رمَأْلا َنِم كلل سيل 9 :هيف ىلاعت هللا لزنأف «هيلع اعدو
 .همالسإ ع نسحو كلذ دعب لحرلا ملسأف 4 َوُملَظ َحَهَّبِإَف ْمُهَبْذَعُي

 ةمطاف شيرق نم مالغ جّش :لاق هيبأ نع ورمع نب سنوي نع سنوي ان
 «نايفس وبأ جرخف «ءسمش دبع لآ اي تدانف ,ةيداغ يهو هل هللا لوسر تدب

 .عجرف يدي هذه نايفس ابأ اي :لاقف لهح وبأ جرو

 وه لاقف «مينزلا نع لئس هنأ يعشلا نع ةدئاز يبأ نب ايركز نع سنوي ان

 .هيف تلزن يفقثلا قيرش نب سنحألا وهو ءامب فرعي رشلا نم ةمّرلا هل نوكت لحرلا
 . نع راسي نب قاحسإ يدلاو ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 نم هو هللا لوسر وبأ ؛ىرعلا دبع نب ثراحلا مدق :لاق ركب نب دعس نب نم لاجر

 اي عمست الأ هيلع تلزنأ نيح شيرق هل تلاقف ,ةكمم هي هللا لوسر ىلع «ةعاضرلا
 دعب سانلا ثعبي هللا نأ معزي :اولاق ؟لوقي امو :لاق !اذه كنبا لوقي ام ثراح

 تتش دقو ,هعاطأ نم امهيف مّركيو ؛هاصع نم امهيف بذعي نيراد هلل نأو «توملا

 كنأ نومعزيو كنوكشي كموقلو كلام نب يأ :لاقف هاتأف ءانتعامج قرفو ءانرمأ

 :لَي هللا لوسر لاقف !؟رانو ةنج ىلإ نوريصي مث ,توملا دعب نوثعبي سانلا نإ لوقت

 كفرعأ ىح كديب تذعحأ دقل هّْبأ اي مويلا كلذ ناك دق ولو ؛كلذ معزأ انأ معن

 ول :ملسأ نيح لوقي ناكو «همالسإ نسحف «كلذ دعب ثراحلا ملسأف «مويلا كثيدح

 .ةنحجلا لح دي ىح هللا ءاش نإ ئلسري مل لاق ام نيفرعف يديب ئببا ذحأ دق

 نع ةورع نع يرهزلا ٍيثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان
 نآرقلا أرقو هيف ىلص اذإ ناكف «هراد ءانفب دجسم ركب يبأل تناك :لاق ةشئاع

 نم نوري امم نوبجعي ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلا هيلإ عمتجتف ءاريبك ءاكب ىكب
 هل نذأف ,ةكمم اوذوأ نيح ةرجحلا يف هلك هللا لوسر نذأتسا ناك دقو «هتقر

 نم لحجر «ةّنغدلا نبا هيقل نيموي ىلع ةكم نم ناك نيح جرحف كلي هللا لوسر
 ابأ اي نيأ :هل لاقف «شيباحألا ديس ناكو «ةنانك نب ةانم دبع نب ثراحلا نب

 )١( ةيآ :نارمع لآ ةروس )8/؟١5(.
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 هيف نوكأ ادلب مؤأ نأ دوأف «يدالب نم نوحرحأو يموق يناذآ :لاقف ؟ركب

 نيعتو «ةريشعلا نيزتل كنإ هللاوف ؟مو :لاقف ءمهنم نمآو «مهاذأ نم حيرتسأ

 ؛عحرف «يراوج يف تنأف عجرا «مدعملا بسكتو «فورعملا لعفتو «ةبئانلا ىلع
 ةفاحق يبأ نبا ترجأ دق نإ شيرق رشعم اي :ةكمب خرصف ماق ةكم لخد املف

 ناكو «شيرق نم يحلا اذه هنع فكو «خنف اودقع اذإ اوناكو ءدحأ هيذؤي الف

 نم لاحر هيلإ ىشمف «ءتفصو ام هرمأ نم ناك ةكمي كلذ هالصم يق ىلص اذإ

 وه ام لاح هل لحجر ؛ترجأ يذلا لحرلا اذه نإ ةنغدلا نبا اي :اولاقف «شيرق

 هنم كلذل قريف ءدحأ هيكبي ال ءاكب ىكب دمحم هب ءاجح ام الت اذإ هنإ «هريغل

 هتيب يف اذه ريغ ىلصم ذختي ءانع فكيلف هرمف ءانمدحو انؤاسنو انؤافعض

 ىلصم ذختاف ءكموق يذؤتل كرحجأ مل ينإ ركب ابأ اي :لاقف ةنغدلا نبا هيلإ ىشمف

 ؛كراوح كيلع درأ :لاق ؟وه امو :لاقف ؟كلذ ريغ وأ :ركب وبأ لاقف ءاذه ريغ
 لاقف «كراوج كيلع تددر دقل :ركب وبأ لاقف «معن :لاقف هللا راوحب ىضرأو

 .مكبحاصب مكنأشف «يراوج يلع در دق ركب ابأ نإ شيرق رشعم اي :ةنغدلا نبا

 هيف ءاج امو بلاط يبأ ةافو

 :هيخأ نبا نيبو مهنيب اًدهع بلاط يبأ نم نوبلطي نوكر شملا
 انبا ةبيشو ةبتعو لهح وبأ لاقف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 دادزي رمألا اذه نإ شيرق رشعم اي :فلخ نب ةيمأو «ديعس نب يصاعلاو «ةعيبر

 فندم مويلا وهو ؛مكنيد ىلع وهو ءنسو فرشو يأر وذ بلاط ابأ نإو

 مكنإف هيأ نبا يف مكيلعو مكل ذحأي ءاوسلا هوطعأف هيلإ اوشماف «(ضيرم)

 نوكت مكنيد افلاخ دقو بلطملا دبع نب ةزمحبو باطخملا نب رمعب متولخ نإ
 :اولاقف هوءاج ىح بلاط يبأ ىلإ نوشمب اولبقأف ءمكموق نيبو مكنيب برحلا

 نبا عم ءاهفسلا ءالؤه لعف يذلا تيأر دقو ءانسفنأ يف انفصنأو انديس تنأ

 انتخآ رفكأو دمحم اننيب قرف دقو ءاننيد يف مهنعطو انتملآ مهكرت نم «كيأ

 .لدع اننيب تنأف «كيحخأ نبا ىلإ لسرأف ءانءابآ بسو
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 :بلاط يبأ همع ىلع دري ٌهْيلي لوسرلا

 اووذو كموق ءالؤه :لاقف ءاتأف هللا لوسر ىلإ بلاط وبأ لسرأف :لاق

 «ليملا لك مهيلع لمت الف ءءاوسلا كنوطعي وهو ءمهنم فرشلا لهأو مهفانسأ

 نم انضفرت :ماشه نب لهج وبأ لاقف ؛مكلوق عمسأ اولوق :ِِك هللا لوسر لاقف
 :6 هللا لوسر لاقف ءكبرو كعدنف ءيش يف ءانتهلا نم الو انمزلت الو «كركذ

 امب نوكلمت ؛ريخ اهيف مكل ةدحاو ةملك متنأ ىطعمأ ؛متلأس ام مكتيطعأ نإ

 كوبأ هلل معن ئزهتسم وهو ؛لهج وبأ لاقف .مجعلا امي مكل نيدتو برعلا
 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :اولوق :لاقف ءاحلاثمأ ةرشعو اهكيطعن ةملك

 جهلا ىلع اوُريصآَو وشمآ » :اولاقو هنيقرافم اوجرخو همالك نم اورفنف

 !| آدم نإ ةرخألا ةَلِمْلا ف اذني اتَعيَس ام © ُداَري ءْىَسْل اذه َّنِإ

 امل لَب ىركْؤ نم كلَس ىف مه لَ اكييَب ْنِم كذآ ِمَلَع لرنغأ (ه) ٌقَليْخآ
 اوعمسو ءرمع نم اوقل امل بلاط يبأ ىلإ مهاشمم ناكو "24 ٍِباَذَع أ أوقوُدَي
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 لل هللا لوسر ىأر املف :لاق قاحسإ نب دمحم نع سنوي ان :دمحأ ان

 لاقف .لوقلا يف تططتشا ام رمأ ىلإ يموق توعد دقل :لاق قحلاب مهبيذكت

 مع اي -همع لوق هبجعأو- كلذ دنع هل هللا لوسر لاقف «طتشت مل لجأ :همع

 ريغ هب كيزجأ ام مويلا دجأ تسلو ؛ةنسح يدنع كديو ةمارك يلع كب

 هللا الإ هلإ ال :لوقت نأ ءيبر دنع ةعافشلا امي يل لحت ةدحاو ةملك كلأسأ نأ
 نيبو كنيب ليح دقف «تامملا دنع ةماركلا اب بيصت .هل كيرش ال هدحو

 اي هللاو :همع هل لاقف ؛ةرخآلا يف ىلعألا فرشلا هذه كتملكب لزنتو «ايندلا

 نوكت ةبس يدعب كدهعتو :عذجلا ىنرعذ امنإ شيرق ىرت نأ ةبهر الول يأ نبا

 .(5-8) ةيآ :ص ةروس )١(
 لبسو «(75 277/9) ةياهنلاو ةيادبلاو «(777 2757/7) يربطلا خيرات :رظنا )١(

 .(؟7717 5557/؟) داشرلاو ىدهلا
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 ىرأ امل «كنيع امب تررقأو «لوقت يذلا تلعفل ةضاضغ كيبأ نب ىلعو كيلع

 . يل كحصنو كدحو ةدش نم

 :دمحم عابتاب بلطملا ينب رمأي بلاط وبأ

 لوق متعمس ام ريخب اولازت نل مكنإ :لاقف بلطملا دبع ئب اعد بلاط ابأ نإ مث

 :كلذ دنع علي هللا لوسر هل لاقف ءاودشرت هوقدصو هوعبتاف «هرمأ متعبتاو دمحم

 انأو ةملكلا هذه ئتلأس ول لجأ :همع هل لاقف !؟كسفنل اهعدتو ةحيصنلاب مهرمأت

 شيرق ىرتو توملا دنع عزجلا هركأ كلو «لوقت يذلا ىلع كتعبتال ال حيحص

 ال َكَنِإ » :ىلاعت هللا لزنأف ؛حيحص انأو اهتكرتو «تولا دنع اذخأ ينأ

 .4 َتيِدَتَهمْلاِب م ُمَلْعَأَوهَو 21م3 نم ىِدَتبَهَللآ ّنكلَو َتَبَبَحُأ ّنَم ىِدَجي

 :بلاط يبأ ةافو دنع ثدح ام

 نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع ةسينأ يبأ نب دمحم نع سنوي ان
 لهج ابأ هدنع دجوف ع هللا لوسر هءاج ةافولا بلاط ابأ ترضح امل :لاق هيبأ

 الإ هلإ ال لق هامع اي :بلاط يبأل ٌدي هللا لوسر لاقف «ةيمأ يبأ نب هللا دبعو

 بلاط ابأ اي :هللا دبعو لهج وبأ لاقف هللا دنع اي كل دهشأ ةملك هللا

 هل ديعيو هيلع اهضرعي هلي هللا لوسر لزي ملف «؟بلطملا دبع ةلم نع بغرتأ

 «بلطملا دبع ةلم ىلع وه :مهملك ام رخآ «بلاط وبأ هل لاق ح ةلاقملا كلت

 / بم كل نرفغتسأل هلا ام 6 م لوسر لاقف هذا الإ هلل ال لوقي نأ يأ

 ده اس هل سش سلام 1

 نم ىِدَج ال َكْنِإ » :بلاط يبأ يف هللا لزنأو 0 َح كح عب

 .4 تِدَتَهُمْلاب ْمَلْعَأ َوهَو ُءاَشَي نم ىِدَيي هلآ ّنكَلَو َتَبَبَحُ

 )١( يربطلا خيرات :رظنا )253757/7 7715(.

 ةيآ :ةبوتلا ةروس (؟) )١١5(.
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 عم نم ٍنثدح :لاق رساي يأ نب بيبح نع عيبرلا نب سيق نع سنوي ان

 تلزن 204 ُهّنَع نَوَكََيَوُهَنَع َنْوَهََي َمُهَو »9 :ىلاعت هلوق يف لوقي سابع نبا
 .هعبتي نأ هب ءيجي امع ىأنيو ؛دمحم ىذأ نع ىهني ناك ؛«بلاط يبأ يف

 :توملا دنع ةداهشلا قطن همع نم بلطي لوسرلا

 نع دبعم نب هللا دبع نب سابعلا نيثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 اي :هل لاقف هضرم يف بلاط ابأ لي هللا لوسر ىتأ امل :لاق سابع نبا نع هلهأ ضعب

 الول يأ نبا اي هللاو :لاق «ةمايقلا موي ةعافشلا كل امي لحتسأ هللا الإ هلإ ال لق مع

 يب لزن نيح اًعزج اهتلق يّنَأ نوري يدعب نم كتيب لهأ ىلعو كيلع ةبس نوكت نأ

 ىغصأف «هيتفش كرحب ىؤر بلاط وبأ لقث املف اهب كرسأل الإ اهلوقأ ال ءاهتاقل توملا
 يلا ةملكلا لاق هللاو دق هللا لوسر اي :لاقف هنع سابعلا عفرف «هلوق عمسيل سابعلا هيلإ

 .عمسأ مل: هللا لوسر لاقف «هتلأس

 :هتوم دعب همع ءازج نع لأسُي لوسرلا
 لوسرل ليق :لاق يشاقرلا ديزي نع يفنحلا ليعامسإ نب نانس نع سنوي ان

 لاقف ؟هتلزم نيأ كيلع هتطيحو كل هترصنو بلاط وبأ هللا لوسر اي :هل هللا

 ؟ًرمغو اًحاضحضل اهيف نإو :ليقف ران نم حاَضْحَّض يف وه :لي هللا لوسر

 ران نم نالعن هل ىذحي نمل ةلزنم رانلا لهأ ىدأ نإ ,معن :ِلي هللا لوسر لاقف

 ىداني هنأ ئغلبف :نانس لاق ؛همئاوق ىلع ليسي ىتح هغامد امهجهو نم يلغي

 .!؟هيف وه ام ةدش نم هباذع دحأ بدعي الأ ىر

 يبأ نب يلع نع بعك نب ةيجان نع هيبأ نع ورمع نب سنوي نع سنوي ان
 كمع «بلاط ابأ نإ :تلقف ٌةِلي هللا لوسر تيتأ بلاط وبأ تام امل :لاق بلاط

 :لاق «هيراوأ ال هللاو :تلقف هراوف بهذا :َِي هللا لوسر لاقف «تام دق ءرفاكلا

 تقلطناف «ينيتأت ىتح اًئيش ثدحُ ال مث هراوف قاّطئاف ,هراوت مل نإ هيراوي نمف

 )١( ةيآ :ماعنألا ةروس )١5(.
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 هتيتأ مث تلعفف «ينتنا مث لستغاو قلطنا :لاقف للي هللا لوسر ىلإ تعحر مث هتيراوف

 .ءيش نم ضرألا ىلع ام نمي يل نأ بحأ ام تاوعدب يل اعد هتيتأ نأ املف

 :هل همع ةرصبب هِي لوسرلا فارتعا

 تلازام :لاق هلي هللا لوسر نأ هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنوي ان

 .بلاط وبأ تام ىتح ينع نيعاك شيرق
 هابأ يئري بلاط يبأ نب يلع لاقو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 :تام امل

 يشل ادرغ ليللا رخآ حونل تقرأ

 ىدنلا اذ كيلاعصلا ىوأم بلاط ابأ

 اهدشيس هملث الخ كلهلا احأ

 هدقفل نوحرفي شيرق تسمأف

 مهمولح اهتنيز ارومأ اودارأ
 هلتقو يبنلا بيذكت نوجري
 ملككقيذن قح هللا تيبو متبذك

 ةهيرك وذ رظنم انمودميو

 مكذديبن امإو انوديبت امإف

 دمحم نود يحلا نإف الإو

 ارصان هللا نم مكنمهل نإو

 هلظحب يحو لك نم ىتأ يبن

 ههجو ةروص سمشلا ءوضك رغأ
 هباق هللا عدوتسا ام ىلع نيمأ

 ادوسملا سيئرلاو يعنب يخل

 اددعق كي ملو افلج ال ملحلا اذو

 ادهضتو حابتست وأمشاهونب

 ادلخم ءيشل ًايح ىرأ تسلو

 ادروم يغلا نم اموي مهدروتس

 اداحجو هيلع اتي اورتفي نإو

 ادبهملا حيفصلاو يلاوعلا رودص

 ادرسلملا ديدحلا انلبرست ام اذإ

 ادشرأ ةريشعلا ملس اورتامإو

 اذتخغ ةيربلا ريخ مشاه ونب

 ادحوأ هللا بحاص قالب تسلو

 ادمحم باتكلا يف ىبر هامسف

 اذدعتف هءوض هنع ميغلا الج

 اداسم هيف ناك ًالوق لاق نإو

 هللا دمحب عبارلا ءزجلا رخآ

 اهنع هللا يضر دليوخ تدب ةجيدخ ةافو هدعب
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 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب

 ابعد دليوخ تنب ةجيدخ ةافو

 عمسأ انأو هيلع ةءارق زازبلا روقنلا نب دمحم نب دمحأ نيسحلا وبأ خيشلا انأ

 نيسحلا يأ ىلع ئرق :لاق صلحملا نمحرلا دبع نب دمحم رهاط وبأ انأ :لاق

 :لاق يدراطعلا رابحلا دبع نب دمحأ رمع وبأ ان :لاق عمسأ انأو دمحأ نب ناوضر

 بلاط ابأو دليوخ تنب ةجيدخ نإ مث :لاق قاحسإ نبا نع ريكب نب سنوي ان
 يبأو ةجيدح كالمب بئاصملا علي هللا لوسر ىلع تعباتتف دحاو ماع يف اتام

 .اهيلإ نكسي ناك «مالسإلا ىلع قدص ةريزو ةجيدخ تناكو «بلاط

 :اهنع هللا يضر ةجيدخ هللا ءازج

 لوسر نأ قوأ نب هللا دبع نع يدبعلا نمحرلا دبع نب دياف نع سنوي ان
 بصَق نم ةنجلا يف تيبب ةجيدخ رشبي لجو زع هللا نم تآ ئباتأ :لاق يي هللا

 .بصن الو هيف بخص ال

 ىلع ترغ ام :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورغ نب ماشه نع سنوي ان
 امو ءامل هركذ نم عمسأ تنك امث ةجيدخ ىلع ترغ ام ُهْيل هللا لوسرل ةأرما

 نم ةنجلا يف تيبب اهرشبي نأ هبر هرمأ دقلو «نينس ثالثب اقوم دعب الإ جوزت

 .بخص الو بصن ال بصق

 :ةجيدخ نع لوسرلا ثيدح نم ةشئاع ةديسلا ةريغ

 هللا دبع وبأ حيجن وبأ ان :لاق يموزحملا نأ نب دحاولا دبع نع سنوي ان

 هلوانف اهنم اًمظع ذحأف ءمحلو روزج هلو هللا لوسرل يدهأ :لاق حيحن يأ نبا

 ؟كدي ترمغ مل :ة ةشئاع هل تلاقف «ةنالف ىلإ اذ بهذا :هل لاقف هديب لوسرلا

 سيل هنأكل :تلاقو «ةشئاع تراغف ءام ينتصوأ ةجيدخ نإ :هلَي هللا لوسر لاقف

 مث هللا ءاش ام ثبلف ءاّبضغم هيلي هللا لوسر ماقف !ةجيدح الإ ةأرما ضرألا يف

 قحأ تنأو ثدح اهنإ ةشئاعلو كلام هللا لوسر اي :تلاقف «نامور مأ اذإف عجر

 ىلع سيل هنأك ةلئاقلا تسلأ :لاقو ةشئاع قدشب ذحأف ءاهنع زواحت نم



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 يّنم تقزرو ,ءكموق رفك ذإ يب تنمآ دقل هللاو !؟ةجيدخ الإ ةأرما ضرألا
1/١ 

 .هومتمرحو دلولا
 :ةحيدخ ةديسلا ةناكم

 نب يلع نع رفعج نب هللا دبع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنوي ان
 ريخو نارمع ةئبا ميرم اهتانب ريخ :لوقي للي هللا لوسر تعمس :لاق بلاط يبأ

 .دليوخ تنب ةجيدخ اهئاسن

 كبسح :لاق لك هللا لوسر نأ نسحلا نع رانيد نب نسحلا نع سنوي ان

 تدب ةجيدخو ,نوعرف ةأرما ةيسآو «نارمع ةنئبا ميرم عبرأ نيملاعلا ءاسن نم

 .يو دمحم تنب ةمطافو .دليوخ

 قاحسإ نبا ءالمإ وهف هِي يبلا جاوزأ ركذ نم ءيش لك :لاق سنوي ان
 .اًفرح اًفرح

 :هتانبو لَو لوسرلا ءانبأ ركذ
 ةحيدح هلي هللا لوسر اهجورت ةأرما لوأ ناك :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان

 - هي هللا لوسر لبق ةجيدخ جوزتو ءيصق نب ىّرُعلا دبع نب دسأ نب دليوح تنب

 كله مث ةأرما هل تدلوف موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ذئاع نب قيتع -ركب يهو

 دبع يب فياح «ميمت نب ورمع ٍنِب دحأ ةارز نب يشابنلا ةلاه وبأ هدعب اهجورتف ءاهنع

 هل تدلوف هلك هللا لوسر اهحورتف ءاهنع كله مث «ةأرماو ًالحر هل تدلوف ءرادل
 مساقلا «تائبلا دعب تدلوو «ةمطافو «موثلك مأو «ةيقرو «بنيَز :عبرألا هتانب

 .نوعضري مهو اًعيمج ةملغلا بهذف «بيطلاو «رهاطلاو

 :لاق سابع نبا نع مسقم نع مكحلا نع نامثع نب ميهاربإ نع سنوي ان
 «ةمطافو هللا دبعو ءمساقلا :ةوسن عبرأو نيمالغ ديلي هللا لوسرل ةجيدخ تدلو

600 
 ةيقرو «بنيزو ؛موثلك مأو

 تاقبطلا :رظناو هب قاحسإ نبا قيرط نم (53/7) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هاور )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ناك :لاق يلع نب دمحم نع رباج نع يفعجلا هللا دبع يبأ نع سنوي ان

 املف ؛ةبيجنلا ىلع ريسيو «ةبادلا بكري نأ غلب دق هلي هللا لوسر نبا مساقلا

 لزنأف ؛هنبا نم رتبأ دمحم حبصأ دقل :صاعلا نب ورمع لاق لجو زع هللا هضبق

 كتبيصم نم دمحم اي ءاضوع 4 َر َرثوكلا كلتيطعأ نإ :لجو رع هللا

 4 بألا وه كلقياَس َّسرإ خَرغآَو َكَبَرِل ْلَصَف » :مساقلاب
 اهجوزت يح ةيقر تشاعو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي نع :دمحأ ان

 دق هنأ نومعزيو «موفلك مأ هيي هللا لوسر هجوز تتام املف «نافع نب نامثع

 دبع ابأ «نامثع ئئكي ناك هبو «عيضر ريغص وهو بهذف «مالغ ةيقر نم هل دلو

 . هللا

 صاعلا يبأ دنع بنيز تناكو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي انأ :دمحأ انأ

 ح ةمامأ تيقبو «مالغ ؛ وهو ىلع بهذف ءاّيلعو ةمامأ هل تدلوف «عيبرلا نبا

 نب ثراحلا نب لفو نب ةريغملا يلع لتق دعب تجوزتف «ةمطاف دعب يلع اهجورزت

 (9هدنع تكلهف بلطملا دبع

 اهنع هللا يضر ةمطاف حيوزت

 يبأ نب هللا دبع نيثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي انأ :دمحأ (انربخأ) انأ

 ةالوم يل تلاقف يي هللا لوسر ىلإ ةمطاف تبطُخ :لاق يلع نع دهاحب نع حين

 :تلاقف ءال :تلقف ؟ هي هللا لوسر ىلإ تبطح دق ةمطاف نأ تعمس اله :يل

 ءيش يدنعو :تلقف «؟كجوزيف هللا لوسر يأت نأ كعنمي امف «تبطخ دقف

 ؟) داشرلاو ىدحلا لبسو «(755/7) ةياهنلاو ةيادبلاو 2١١5/١١ ٠١17(« دعس نبال

/055). 

 )١( ةيآ :رثوكلا ةروس )١-5(.
 ردلاو )١70/7(« ةياهنلاو ةيادبلا :رظناو )5١7/0(« خيراتلا يف يربطلا هاور )١(

 4١(. 5/5) روثنملا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ئيحرت تلاز ام هللاوف كحجوز هو هللا لوسر تئج نإ كنإ :تلاقف هب جورتأ

 املف «ةبيهو لالج دي هللا لوسرل ناكو لي هللا لوسر ىلع تلخد نح
 :هلل هللا لوسر لاقف «ملكتأ نأ تعطتسا ام هللاوف «تمحفأ هيدي نيب تدعق

 «ةجاح كلأ كب ءاج ام» :لاقف «ءتكسف «؟ةجاح كلأ كب ءاج ام»

 لهو» :لاقف ءمعن :تلقف «؟ةمطاف بطخت تئج كلعل» :لاقف ءتكسف

 تلعف ام» :لاقف هللا لوسر اي هللاو ال :تلقف «؟هب اهلحتست ءيش نم كدنع
 .«مهارد ةعبرأ اهنمث ام ةيمطحل اههإ هديب يلع سفن يذلاوف ءاهكتحّلس عرد

 نإف .«امي اهلحتساف اهيلإ اب ثعباف اهكتجوز دق» :لاقف «يدنع :تلقف

 .هلع هللا لوسر ةنبا ةمطاف قادصل تناك

 ىلع بط امل :لاق حابر يبأ نب ءاطع نع روصنم نب دابع نع سنوي انأ
 لوسر جرخف ءتتكسف «كركذ دق ايلع نإ» :لاقف هيي هللا لوسر اهاتأ ةمطاف

 .اهجوزف لي هلا
 ىلعل ةمطاف تدلوف :لاق قاحسإ نبا تعم :لاق سنوي انأ :دمحأ انأ

 .بنيزو موثلك مأ :هل تدلوو ءاَريغص نسحم بهذف «نسحمو نيسحلاو نسحلا
 :لاق يلع نع ئناه نب ئناه نع هيبأ نع ورمع نب سنوي نع سنوي انأ

 اذام «ينب يورأ» :لاقف هلي هللا لوسر ءاجف :لاق ءابرح هتيعمس نسح دلو امل

 همسا نكلو ال هيلع هلل» لَو هللا لوسر لاقف ءابرح هتيعم :تلقف :«؟هومتيمم

 ينبا ييورأ» :لاقف ٌهِللَي هللا لوسر ءاجف ءابرح هتيعس انيسح تدلو املف .«نسح

 تدلو املف ««نيسح همسا نكلو ال» :لاقف ءابرح هتيمس :تلقف ,«؟هومتيع ام

 ,«؟هومتيعس ام ينبا يورأ» :لاقف دللي هللا لوسر ءاجف ءابرح هتيم ثلاثلا

 ينبب مهتيمس نإ» :لاق مث .«نسحم هما نكلو ال» :لاقف ءابرح هانيم :انلقف

 .نيسحو نسح :لوقي «اريبشو هربش «نوره



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 8 هم 03 ع ٠ ٠ هاهو

 45 يلع تنب مودلك مأ باطخلا نب رمع حيورت

 نم يلع ةنبا موثلك مأ جوزتو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 هعم ةأرماو رمع نب ديز هل تدلوف «باطنخلا نب رمع ُهيي هللا لوسر ةئبا ةمطاف

 "ا

 .اهنع رمع تامف

 ةداتق نب رمع نب مصاع ئثدحف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 تناكو موثلك مأ هتنبا بلاط يبأ نب يلع ىلإ باطخلا نب رمع بطخ :لاق
 ال :رمع لاقف «ةريغص يه :لاقو ؛هيلع يلع لتعاف كلي هللا لوسر تنب ةمطافل

 عحجرف «يلإ اهثعباف لوقت امك ناك نإف ءيعنم تدرأ نكلو كب كاذ ام هللاو

 كل لوقي :يلوقف نينمؤملا ريمأ ىلإ هذمك يقلطنا :لاقف ةّلُح اهاطعأف اهاعدف يلع

 اهذبتحاف اهعردب ذحأف «كلذ هل تلاقف ءامب هتتأف «ةلحلا هذه ىرت فيك يأ

 اهنسحأ ام :هل يلوقف يقلطنا «ميرك ناصح :لاقو اهلسرأف «لسرأ :تلاقو ءهنم

 .هايإ اهجوزف «تلق امك هللاو تسيل ءاهلمجأو

 نع رمع نب هل ديع نب دم نب دقأو لح ملاص نب لاح يل وي
 «موثلك مأ هتنبا بلاط يبأ نب ب يلع ىلإ باطخلا نب رمع بطخ :لاق هلهأ ضعب

 يح ءارمأ اهيف يلع نإ :يلع هل لاقف 2 هللا لوسر تنب ةمطاف اهمأو

 يهو موثلك مأ اعدف ؛هجوز :اولاقف مهل كلذ ركذف «ةمطاف دلو ىتأف ءمهذأتسا

 لوقيو مالسلا كئرقي يبأ نإ :يلوقف نينمؤملا ريمأ ىلإ يقلطنا :لاقف ةيبص ذئموي
 نإ :لاقو هيلإ اهمضف رمع اهذحأف ؛تبلط ىلا كتجاح انيضق دق انإ :كل

 ةيبص يهو اهيلإ ديرت تنك ام نينمؤملا ريمأ اي :ليقف ءاهينجورف اهيبأ ىلإ اهتبطخ

 ةمايقلا موي عطقنم ببس لك» :لوقي لَو هللا لوسر تعمس ىنإ :لاق «؟ةريغص

 .«رهص ببس ٌهِكَي هللا لوسر نيبو ينيب نوكي نأ تدرأف ,ىيبس الإ

 نب يلع هيبأ نع رفعح وبأ نثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 دجسم يف اسلجم ىتأ يلع ةنبا موثلك مأ باطنخلا نب رمع جورت امل :لاق نيسحلا

 هل اوعدف «مهريغ هيف سلجي نكي مل نيرحاهملل ربنملاو ربقلا نيب لو هللا لوسر



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 لك هللا لوسر تعمس ئنأ الإ اهجيوزت ىلإ ناعد ام هللاو امأ :لاقف «ةكربلاب
 .يببسو يبسن نم ناك ام الإ ةمايقلا موي عطقنم بسنو ببس لك :لوقي

 نب رمع نع يناسارخلا ءاطع نع يشرقلا دعس نب ماشه نع سنوي انأ
 يف ةمركم وأ هلل ىوقت ناك ول هنإف ءاسنلا روهم ف اولاغت ال :لاق هنأ باطخلا
 هتانب قدصأ الو هئاسن نم ادحأ قدصأ ام ؛كلذب مكالوأ مكيبن ناك ايندلا

 دعب باطنخلا نب رمع نإ مث ءامهرد نونامثو ةئامعبرأ ةيقوأ ةرشع َينْنا نم رثكأ

 .افلأ نيعبرأ اهقدصأف بلاط يبأ نب يلع ةنبا موثلك مأ بطح

 نع باطنخلا نب رمع تام املف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 اهنم بصي ملو نوع اهنع كلهف ءرفعج نب نوع تجوزت يلع ةنبا موثلك مأ
 .ادلو

 بلاط يبأ نب رفعج نب نوع موثلك مأ جيوزت
 راسي نب قاحسإ يدلاو ٍئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان دمحأ ان

 ىلع ةنبا موثلك مأ تم امل :لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نع نسح نب نسح نع

 دق نم كنإ :امل الاقف اهاوخأ نيسحو نسح اهيلع لخد باطنملا نب رمع نم
 كتمز نم ايلع تنكمأ نئل هللاو كنإو نقديس ةنباو نيملسملا ءاسن ةديس تفرع

 هنبيصتل اميظع الام كسفنب نيبيصت نأ تدرأ نئلو ,هماتيأ ضعب كنحكنيل

 مع هيلع ىثأو هللا دمحف سلجف «هاصع ىلع ايكوتم ىلع علط ىح اماق ام هللاوف

 مكترثآو ةمطاف نب اي مكتلزتم متفرع دق :لاقو هلي هللا لوسر نم مهتلزتم ركذ
 تقدص :اولاقف «هنم مكتبارقو دلي هللا لوسر نم مكناكمل يدلو رئاس ىلع

 كرمأ لعج دق لجو زع هللا نإ ةينب يأ :لاقف ءاريخ انع كازجو هللا كمحر

 اميف بغرأ ةأرمال نإ هللاو «ةبأ يأ تلاقف «يديب هيلعحت نأ بحأ انأف «كديب

 نأ ديرأ انأف ءايندلا نم ءاسنلا هبيصت ام بيصأ نأ بحأو «ءاسنلا هيف بغري

 يأر نم الإ وه ام ؛كيأر نم اذه ام ةينب اي هللاو ال :لاقف ءيسفن رمأ يف رظنأ

 :الاقف هبايثب اذحأف «نيلعفت وأ امهنم الحر ملكأ ال هللاو :لاقف ماق مث «نيذه



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 دق :تلاقف ءهديب كرمأ يلعجا ءربص نم كترجه ىلع ام هللاوف ةبأ اي سلحا

 ثعبف هتيب ىلإ عجر مث «مالغل هنإو ءرفعح نب نوع كتجوز دق ينإف :لاق «تلعف

 ام هللاوف :نسح لاق ءاهيلع هلخدأف هيخأ نبا ىلإ ثعبو «فالآ ةعبرأب اهيلإ

 اهيلإ عجرف ءكله نأ نوع بشن امف هللا كقلخ ذنم هل اهنم قشع لثم, تعمس

 جرخ مث رفعج نب دمحم اهجوزف «تلعفف يديب كرمأ يلعجا ةنيب يأ :لاقف يلع

 .اهيلع هلحدأ مث مهرد فالآ ةعبرأب اهيلإ ثعبف

 مأ نع رفعح نب نوع تامف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 بصي ملو اهنع تامف بلاط يبأ نب رفعج نب دمحم اهجوزتف يلع ةنبا موثلك
 .ًادالوأ اهنم

 يلع تنب بنيز جيوزت
 للك هللا لوسر تنب ةمطاف ةنبا

 دبع تحت يلع ةنبا بنيز تناك :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ءاهيبأ مأو «رفعج نب هللا دبع نب يلع هل تدلوف ؛بلاط يبأ نب رفعج نب هللا

 نب هللا دبع نب يلع اهجورتف اهقلطو ناورم نب كلملا دبع اهيبأ مأ جوزتف

 .سابع

 يبأ نب ةيواعم بطخ :لاق رفعج يبأ نع رانيد نع تباث نع سنوي ان

 هل لاقو ؛ةمطاف اهمأو يلع ةنبا بنيز نم هتنبا رفعج نب هللا دبع ىلإ نايفس

 عيطتسأ تسل اًريمأ يلع نإ :هللا دبع لاقف ؛هدعوف «كنيد كنع يضقأ :ةيواعم

 «يلع نب نيسح ىتأو «هرمأتساف :ةيواعم هل لاف .هرمأتسا يح اهجوزأ نأ

 تنأ «دلاو تنأ امنإو ءئيد ءاضق ندعوو نبا لإ بطخ ةيواعم نإ :لاقو

 :لاق «كديب وه :لاق «يديب اهرمأ لعجت نأ بحأ :هل لاق ؟ىرت امف الاخ

 يلعحجاف يديب كرمأ لعج دق كابأ نإ :لاقف ةيراحلا ىلع ىلع نب نيسح لحدف

 نم ريح اهل ردقأ مهللا :لاقف نيسح جرخف «كديب وه :تلاقف «يديب كرمأ

 .كديب وه :لاقف «يديب كرمأ لعحا نالف اي :لاقف مهنم اًباش ىقلف «ملعت
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 ىلإ تبطخ نإ :ةنيدملا ريمأ وهو ؛مكحلا نب ناورم ىلإ ةيواعم بتكو

 ناورم عمجف ءملسي ىح كيلإ هعداف نيسح ىضر طرتشاف هتنبا رفعج يبأ

 هنأ يلإ بتك نينمؤملا ريمأ نإ :لاقف انيسح اعدو «ركسلاو فدلاب ءاجو سانلا

 نيسح هللا دمحف «هل ملسف ؛كاضر طرتش ءاو «رفعج نب هللا دبع ىلإ بطحخ

 لاقف «هيقل يذلا باشلا ىبعي ؛ انالف اهتجوز دق نأ مكدهشأ :لاق مث هيلع ىئثأو
 نأ ملعت له هللاب كتدشنا :نيسح هل لاقف ءأردغ الإ مشاه نب اي متيبأ ناورم

 ءنآلا مهعامتجا لثم سانلا عمتجاف نافع نب نامثع ةنبا بطخ يلع نب نسحلا
 لاق «معن :لاقف ؟هريغ اهتجوز مث تبطخف تنأ تئجف ؛كلذل نسحلا رضحو
 هل ًاضرأ رفعج نب هللا دبع نيسح ىطعأ مث «متنأ مأ نحن رداغلا نمف :نيسحلا
 اًضرأ جوز يذلا باشلا ىطعأو «فلأ يفلأب ةيواعم نم اهعابف ةغبيغبلا هل لاقي
 .فلأ فالآ ةعبرأ ةميق هلام بلص نم ىطعأو ءفلأ يفلأ تمّرَق ىرخأ هل

 هذ نافع نب نامثع جيوزت يف ءاج ام
 ىلع لي هللا لوسر ىتأ :لاق نسحلا نع رانيد نب نسحلا نع سنوي ان

 رمع ىلإ تبطحخ :لاق ؟كلام :ِلي هللا لوسر هل لاقف ءمومهم وهو نامثع
 رمع لدأو رمع نم كل ريخ تح ىلع كلدأ الأ :ِدي هللا لوسر لاقف ءنّدرف

 46 يبلا جوزو رمع ةنبا ةصفح هلو هللا لوسر جوزتف «كنم هل ريخ نّتْخ ىلع
 .نافع نب نامثع هتنبا

 ةمركع نب رحاهملا نع ريثك يبأ نب ىِي نع ربنس نب ماشه نع سنوي ان
 دنع سلج هتانب نم ةأرما حكني نأ دارأ اذإ لي هللا لوسر ناك :لاق يموزحملا
 .ةنالف ديري اًنالف نإ :لاقف اهردح

 هللا لوسر نأ مهتأ ال نم ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان
 .ةرض ىلع هتانب حكني ال ناكو «ةديدش ةريغ هتانبل راغي ناك كي

 نسحلا نع ديبع نب ورمع ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ انأ

 ام تأت مل لجرل ةأرما ال اهفإ :ةينب يأ» :نامثع ةأرمال لاق هيلو هللا لوسر نأ
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 وأ ءرمحأ لبج ىلإ دوسأ لبج نم لقنت نأ اهرمأ نإو ههجو يف همدو ىوهي

 .«كجوز يحلصتساف دوسأ لبج ىلإ رمحأ لبج نم

 :ةمطافل ٌةْو لوسرلا ةريغ
 ةنبا يلع بط :لاق يبعشلا رماع نع ةدئاز يبأ نب ايركز نع سنوي انأ

 اهأش يأ نع :لاقف هلي هللا لوسر رمأتساف ءثراحلا اهمع ىلإ لهج يبأ

 الو م ةغضم ةمطاف :لاقف ءاب ينرمأت نكلو ال :لاق ؟اهبسح نع «ئلست

 .ههركت ًائيش يآ ال :لاقف ؛عرجت نأ بحأ

 ةعمز تنب ةدوس لي يبنلا ٌجيوزَت
 لبق دليوحخ تنب ةجيدحخ تتامف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ انأ

 تتام ىح ةأرما اهيلع هلي هللا لوسر جورتي م «نينس ثالنب ٌهلو يلا رجاهم

 ةعمز تنب ةدوس ةجيدخ دعب ٌهلي هللا لوسر جوزت مث «ةنس يف بلاط وبأو يه

 اهمع نبا ناكو ورمع نب ليهس يخأ ءورمع نب ناركسلا دنع هلبق تناكو

 اًملسم اهنع تامف ةكم امدق مث ؛ةشبحلا ضرأ ىلإ رحاهف ءركب يهو اهحوزت

 .تام ىح اًّدلو اهنم بصي ملو هِي هللا لوسر اهحوزتف .ةكمب

 ةنبا ةدوسل لاق لك هللا لوسر نأ مثيهلا نع تباث نب نامعنلا نع سنوي ان

 كلو ئتعحار الأ هللاب كتدشن :هل تلاقف هقيرط يف هل تضرعتف ىدتعا :ةعمز

 ةمايقلا موي كحاوزأ نم رشحأ نأ ديرأ امنإف تئش كئاسن يأل هلعجأ يموي

 .ل هللا لوسر اهعجارف

 ه5 قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع آي يبنلا جيوزت

 تلد امل :لاق ريبزلا نب ةورع هيبأ نع ةورُع نب ماشه نع سنوي ان

 .اهل هب مسقي وي هللا لوسر ناكف ةشئاعل اهموي تلعج نسلا يف ةدوس

 ةشئاع ةعّمّر تنب ةدوس دعب ني هللا لوسر جوزت مث :قاحسإ نبا لاق

 .تام نيح دلو اهنم بصي ملو اهريغ اركب جوزتي مل هرْكَب يهو ركب يبأ تنب

 ةشئاع لو هللا لوسر جوزت :لاق هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنوي ان
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 .ةنس ةرشع نامت ةنبا ةشئاعو هلي هللا لوسر تامو ؛نيئس عست ةنبا يهو هل هلل

 :لاق لو هللا لوسر نأ ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنوي ان
 هذه :لوقيف ريرح ةقرس يف كلمحي ًالجر نأ ىرأ «نيترم مانملا يف كتيرأ»

 .«هضمب هللا دنع نم اذه ناك نإ :لوقأف كارأف فشكأف كتأرما

 يمأ تناك :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنوي ان

 اهل ماقتسا امف هي هللا لوسر ىلع ئلحدتل نمسلا ضعب نمستل ديرت نحلاعت

 نم نوكي ام نسحأك هيلع تنمسف «ءاثقلاب رمتلا تلكأ ىح كلذ ضعب

 بعلأل نإ :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه ثدحت :لاق سنوي ان

 ام يديب تذحأف يمأ تتأ ذإ نيتلخن نيب ةحوجرأ يف راصنألا نم يراوج عم

 يب ام ىرت يكل يسفن درأل يطب ىلع يدي عضأ تلعجف يب عنصت ام يردأ

 .لك هللا لوسر ىلع ئتلحدأو ئتقطنو يمأ يب تبهذف

 دابع هيبأ نع دابع نب ىيي ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ةبعص ةينث ْف انكاس نيرحاهم انمدق امل :تلاق ةشئاع نع ريبّرلا نب هللا دبع نبا

 هاسورعاو :يمأ لوق ىسنأ ام هللاوف ءركنم يوق هيلع تنك لمج يب رفنف
 ماقف هتيقلأف ءهماطخ ىقلأ هارأ ام هللاو :لوقي ًالئاق تعمسف هسأر يب بكرف
 .هكسم هتحت سلاج ناسنإ امنأك هيلع ريدتسي

 هذ رمع تنب ةصفح 5 يبنلا حيوزت
 دعب يو هللا لوسر جوزت مث :لاق قاحسإ نب دمحم نع سنوي ان :دمحأ ان

 مهس ب دحأ ةفاَذُخ نب سيئُح دنع هلبق تناكو ءرمع تنب ةصفّح ةشئاع

 .ادلو اهنم بصي ملو كي هللا لوسر تامف

 رمع لخد :لاق رمع نبا نع حلاص يبأ نع شمْعَألا ناميلس نع سنوي ان
 كقلط هي هللا لوسر لعل ؛كيكيي ام :اهل لاقف ءيكبت يهو ةصفّح يأ ىلع



 ا ] يي قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ةملك كملكأ ال ىرخأ كقلط ناك نإ هللاو ءكعجار مث ةرم كقلط ناك دق هنإ

 .ادبأ

 اهنع هللا يضر ةميّرُخ تنب بنيز 3 ّيبنلا جيوزت
 دعب هي هللا لوسر جوزت مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 نب نيصحلا دنع هلبق تناكو «نيكاسملا أ (ةيلالهلا ةيزخن ةنبا بنيز ةصفح

 تتام «فانم دبع نب بلطملا دبع نب ثراحلا نب ليفطلا هيخأ دنع وأ ثراحلا

 .اًدلو اهنم كلي هللا لوسر بصي ملو ءاّئوم هئاسن لوأ «ةنيدملاب

 ةوسنلا نلق :لاق يبعشلا رماع نع ةدئاز يبأ نب ايركز نع سنوي ان

 نعزانتي نذحأف ءاّدذي نكلوطأ لاقف :لاق ؟اًقوحل كب عرسأ اَنيأ .هلع هللا لوسرل

 ريخلا يف ادي نوطأ تناك امنأ اوملع بنيز تيفوت املف ءاَدي نهلوطأ نع
 .ةقدصلاو

 اهنع هللا يضر ةبيبح مأ لي يبنلا جيوزت
 بنيّز دعب هي هللا لوسر جوزت مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 دحأ «بائر نب شحّح نب هللا ديبع دنع هلبق تناك «نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ

 ةبيبح اهنم هل ناكو ءركب يهو اهجوزت ناك ءشحج نب هللا دبع يحأ دسأ نب

 تناكو «ءهمالسإ دعب رصنت دقو ةشبحلا ضرأب اهنع تامف «هللا ديبع ةنبا

 .ًادلو اهنم هل هلل لوسر بصي ملف «ةشبحلا ضرأب هعم ةرجاهم
 ثعب :لاق رفعح وبأ نثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 يبأ ةنبا ةبيبح مأ هجوزف «يشاجنلا ىلإ يرمضلا ةيمأ نب ورمع لي هللا لوسر

 .رانيد ةئامعبرأ هنع قاسو نايفس

 اهنع هللا يضر ةملس م 2 يبنلا جيوزت
 مأ دعب هل هللا لوسر جوزت مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 دبع نب هللا دبع ةملس يبأ دنع هلبق تناكو «ةيمأ يبأ تنب نّه ةملس مأ ةبيبح

 مث «ةشبحلا ضرأ ىلإ اعيمج ارجاه موزخم نب رمع نب هللا دبع نب لاله نب دسألا
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 يهو اهجوزت ناك ؛هتحارج نم اهب تامف ؛دحأب ةحارج هتباصأف «ةنيدملا امدق
 اهنم لي هللا لوسر بصي ملو ؛بنيزو «ةردو ءرمعو «ةملس هل تدلوف ركب
 .ادلو

 نب نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع هيبأ نع ورمع نب سنوي نع سنوي ان
 عضيو بابلا ةفكسإ ىلع سلجي ةملس مأ بطخي دلي هللا لوسر ناك :لاق فوع
 قادصلا يف كديزأ نأ كب امنإ ناك نإ :مالسلا هيلع لوقيو هيلع عيكتيو هبوث

 .ةوسنلا دزأ تدرأ نإو ,كتدز

 راسي نب قاحسإ يدلاو ٍئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان
 امي رودي ماعط ةنفج ةدابع نب دعس نم موي لك يف للي هللا لوسرل ناك :لاق
 نأ دارأ ام اهيلع ضرع ةأرما بطخ اذإ ِهِللك هللا لوسر ناكو ءراد ثيح هعم
 .ةادغ لك كيتأت ةدابع نب دعس ةنفحو :لوقي مث ءاطل يمسي

 لك هللا لوسر ثعب :لاق يربقملا ديعس نع يندملا رشعم يبأ نع سنوي ان
 لوسر اي كحجوزتأ نأ ىلع ردقأ ال لاصخ يف نإ :تلاقف ءاهبطخي ةملس مأ ىلإ
 هللا لوسر ىلع راغأ نأ فاخأو يجوز ىلع راغأ انأو «ةريبك ةأرما نإ «هلل

 :6 هللا لوسر لاقف «لايع تاذ لفطم انأو ءيمهس ةسوسخم ةأرما انأو :ِي

 ,كنم ربكأ وه نم يجورتت نأ كيلع سيل هنإف ربكلا نم نيركذت ام اًمأ»
 ام امأو كنع اهبهذي نأ لجو زع هللا وعدأ بإف ةريغلا نم نيركذت ام امأو
 نم نيركذت ام امأو ءكمهس نسحي نأ هللا وعدأ انأف ,مهسلا نم نيركذت

 ىلعو هللا ىلعف ًالايع وأ ًانيد كرت نمو .هتثرولف الام كرت نمف لايعلا
 .لَك هللا لوسر اهحورتف .«هلوسر

 نب ركب يبأ نب هللا دبع ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان
 :لاق داحلا نب دادش نب هللا دبع نع مَتأ ال نمو ثراحلا نب نمحرلا دبعو ؛مزح
 ةنبا هل هللا لوسر هجوزف «ةملس اهنبا ةملس مأ كلك هللا لوسر جوز يذلا ناك
 له :دي هللا لوسر لامتف ءاتام بح اعمتجي ملف «ناريغص نايبص امهو ةزمح
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 .همأ يايإ هجيوزتب ةملس تيزج
 نب ركب يبأ نب كلملا دبع نثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ةملس مأ و هللا لوسر جوزت :لاق هيبأ نع ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع
 نإ :6 هللا لوسر لاقف ءيدنع عّبس :هل تلاقف لاوش يف اهعمجو لاوش يف

 يف نهيلع رودأ مث ثالثف تئش نإو ءكبحاوص دنع تعبسو تلعف تئش
 .ثالث لب ال :تلاقف ,كموي

 مأ ىلع ّمَلْوَأ و هللا لوسر نأ مقيحلا نع تباث نب نامعنلا نع سنوي ان

 ش .قيوسو رمتب ةملس

 اهنع هللا يضر شحج ةنبا بنيز 9 يبنلا َحيوُرَت
 مأ دعب هلي هللا لوسر جورت مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 نب دسأ نب ءاسن ىَدَحِإ شححج نب هللا دبع تخأ ُشْحَج ةنبا بنيز ةملس

 لوسر تامف ء«اهايإ هللا هجوز (ةثراح نب ديز هالوم دنع هلبق تناكو «ةميزح

 .مكحلا مأ يهو ءادلو اهنم بصي ملو هِي هللا

 ديز ضرم :لاق يبعشلا نع يبعّشلا ىلوم يناذمهلا ةملس يبأ نع سنوي ان

 ةسلاج هتأرما شْحَج ةنبا بنيزو «هدوعي هي هللا لوسر هيلع لحدف ةثراح نبا

 مث «(اذك) كِل هللا لوسر اهيلإ رظنف ءافأش ضعبل بنيز تماقف ءديز سأر دنع
 كل اهقلطأ :ديز لاقف «راصبألاو بولقلا ٍبلقم هللا ناحبس :لاقف هسأر أطأط

 هلأ َمعَتَأ ىِذّلِل ٌلوُقَت َذِإَو »9 :لجو رع هللا لزنأف ءال :لاقف ؟هللا لوسر اي

 .4 ًالوُعْفَم هلآ ٌرمأ تراكو » :هلوق ىلإ 4 ِهْيَلَع
 اهنع هللا يضر ثراحلا ةنبا ةيريوج الج يبنلا جيوزت

 بنيَز دعب للك هللا لوسر جوزت :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 اه مع نبا دنع هلبق تناكو ءرارض يبأ نب ثراحلا ةنبا ةيريوح شححج تنب

 .ًادلو اهنم بصي ملو لي هللا لوسر تامف ءرفشلا يذ نبا هل لاقي

 ريبزلا نب رفعج نب دمحم ىثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان
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 تعقو قلطصملا يب ايابَس لي هللا لوسر مّّسمق امل :تلاق اهنأ ةشئاع نع ةورع نع
 ىلع هتبتاكف «هل مع نبالو سيق نب تباثل مهسلا يف ثراحلا ةنبا ةيريوح

 لوسر تتأف ؛هسفن تذحأ الإ دحأ اهاري ال ةحالم ةولح ةأرما تناكو ءاهسفن

 اهتهركف اهتيأر نأ الإ وه ام هللاوف :ةشئاع تلاق ءاهتباتك يف هنيعتست للي هللا

 انأ هللا لوسر اي :تلاق هيلع تلخد املف «تيأر املثم اهنم ىريس :تلقو
 دقو كيلع فخي مل ام ءالبلا نم نيباصأ دقو ؛هموق ديس «ثراحلا ةنبا ةيريوح

 ؛كلذ نم ريخ وأ :ّي هللا لوسر لاقف «يباتك ىلع ئيعأف يسفن ىلع تبتاك

 سانلا غلبف هي هللا لوسر لعفف ءمعن :تلاقف كحورتأو كتباتك كنع يدؤأ
 يف ناك ام اولسرأف كلي هللا لوسر راهصأ :اولاقف ءاهجورت للي هللا لوسر نأ
 امف «قلطصملا نب نم تيب لهأ ةئ ةئام امب قتعأ دقلف «قلطصملا نب نم مهيديأ

 .اهنم تيبلا لهأ ىلع ةكرب مظعأ ةأرما ملعأ

 نم ةيريوج تناك :لاق يبعشلا رماع نع ةدئاز يبأ نب ايركز نع سنوي ان
 نم كولمم لك قتع اهرهم لعجو اهحكنتساو اهقتعأف هلو هللا لوسر نيمب كلم
 .قلطصملا يتب

 اهنع هللا يضر يح ةنبا ةّيفص لك يبنلا جيوزت
 دعب ُهللي هللا لوسر جوزت مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 تامف «قيقحلا يبأ نب عيبرلا نب ةنانك دنع هلبق تناكو «ييح ةنبا ةيفص ةيريوح

 .ًادلو اهنم بصي ملو كلك هللا لوسر اهنع
 راسي نب قاحسإ يدلاو ئئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 اهعمو يبيح ةنبا ةيفصب ىتأ قيقحلا يبأ نبا نصح هيلع هللا لوسر حتتفا امل :لاق

 عم يلا مهقأر املف «دوهيلا ىلتق نم ىلتق ىلع اممبي رمف لالب امي ءاج اهل مع ةنبا

 هللا لوسر لاقف ءاهسأر ىلع بارتلا تثحو تحاصو ءاههجو تكص ةيفص

 فرعف «هبوث اهيلع ىطغو هفلخ ةيفصب رمأو ,يّنع ةناطيشلا هذه اوبرغ :يي

 ةيدوهيلا نم ىأر ثيح «لالبل هلي هللا لوسر لاقو ءهسفنل افطصا هنأ سانلا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 تناك دقو ءامهالتق ىلع نيتأرماب رمت نيح ةمحرلا كنم تعزن لالب اي :ىأر ام

 برضف «اهيبأل كلذ تركذف ءاهرجح يف عقو رمق نأ «كلذ لبق تأر ةيفص

 كلم دنع ينوكت نأ ىلإ كقنع نيدمتل كنإ :لاقو «هيف رثأ ةبرض اههجو

 هنع اطأسف لَو هللا لوسر ا ىتأ يح اههحو يف رثألا لزي ملف «برعلا

 .هربخ هتربخأف

 نب سنأ نع باَحبحلا نب ْبيعُش نع هللا دبع يبأ نب ماشه نع سنوي ان

 .اهقادص اهقتع لعجو ةيفص هي هللا لوسر قتععأ :لاق كلام
 جورت امل :لاق كلام نب سنأ نع يدزألا هللا دبع نب هللا دبع نع سنوي ان

 سيحلاب ذئموي يهو هتبدأم ىلع سانلا اعد يَبُح ةنبا ةيفص دي هللا لوسر

 .رمتلاو

 ضعب ىلع َمّلْوَأ 2 هللا لوسر غلب :لاق شمعألا ناميلس نع سنوي ان
 .ةشيشحج+ : نم ردقب هئاسن

 1 يبنلا جيوزت
 اهنع هللا يضر ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم

 ةيفص دعب دلي هللا لوسر جورت مث :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 نب دحأ سيق يبأ نب مهر يبأ دنع هلبق تناكو «ةيلالحلا ثراحلا تنب ةنوميم

 اهنم بصي ملو هك هللا لوسر تام ؛يؤُل نب رماع نب نم لسح نب كلام

 .ًادلو
 بيسملا نب ديعس نع ةقث يثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 وهو ةنوميم حكن هيك هللا لوسر نأ معزي سابع نب هللا دبع اذه :لاق هنأ

 اعيمج حاكتلاو لحلا ناكف «لحف ةكم كي هللا لوسر مدق امنإ ءبذكو ؛مرْحُم
 .سانلا ىلع كلذ هبشف

 مصألا نب ديزي نع نارهم نب نوميم نع ناقرب نب رفعج نع سنوي ان

 سابع نب لضفلا اهيلإ ثعب «لالح وهو ةنومُيُم هي هللا لوسر جوزت :لاق



 .هايإ اهاجوزف هعم الحرو

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 جورت كلي هللا لوسر نأ مصألا نب ؛ ديزي نع زرحم نب هللا دبع نع سنوي ان

 .اهيف تتامف اهل ةبق ف لالح وهو امي ئبو ءفرسب لالح وهو ةنوميم
 لاق سابع نبا نع حابر يبأ نب ءاطع نع زر نب هللا دبع نع سنوي ان

 .مرْحُم وهو ةنوميم دك هللا لوسر جوزت

 55 هللا لوسر جوزت :لاق يبعشلا نع ةدئاز يبأ نب ايركز نع سنوي ان

 .مرحم وهو ةنوميم

 ةينوجلا بعك تنب ءامسأ يبنلا جيوزت
 ديزي تنب ةرمعو

 ءامسأ جورت دلو هللا لوسر ناك :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ىدحإ ديزي ةنبا ةرمع جورتو ءاهقلط يح امب لحدي ملو «ةينوحلا بعك ةنبا
 دبع نب سابعلا نب لضفلا دنع هلبق تناكو «ديحولا ب مث بالك نب ءاسن

 .امه لدي نأ لبق لو هللا لوسر اهقلطف بلطملا
 رافغ نم ةأرما يبنلا حيوزت

 ديز نب دعس نع يئاطلا ديز نب ليمج نع ىيي يبأ نع سنوي ان
 تعرتف اهرمأف امي لحدف «رافغ نم ةأرما لو هللا لوسر جورت :لاق يراصنألا
 يذح :لاقو يي هللا لوسر زامئاف اهيدث دنع صرب نم ًاضايب امب ىأرف اهيوث

 .اهقادص اهل لمكأو «كلهأب يقحلاو كبوث

 اخأ نأ يظرقلا بعك نب نامثع نع ليعامسإ نب ميهاربإ نع سنوي ان

 هللا لوسر امل لاقف ءاماح ركذو لي هللا لوسرل هل اًنخأ ركذ بهو ةنبا ةميمتل

 عنم :دلي هللا لوسر لاقف «كنم هللاب ذوعأ :تلاقف ءكجوزتأ نأ نيبحتأ :يي

 .ةذئاع هللا

 نب هللا دبع نب نيسحلا ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 مأ ىلإ لك هللا لوسر رظن :لاق سابع نبا نع ةمركع نع سابع نب هللا ديبع



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 انأو هذه تغلب نئل :ِلَك هللا لوسر لاقف هيدي نيب ردب يهو سابع ةنبا بيبح

 دبع نب دوسألا اهجوزتف غلبت نأ لبق هلك هللا لوسر ضبقف ءاهنجورتأل يح
 اهتمس ءدوسألا ةنبا ةبابلو دوسألا نب قزر هل تدلوف «ةملس يبأ وحخأ دسألا

 .ةبابل اهمسا ناكو لضفلا مأ اهمساب

 الك لوسرلل نهسفنأ نبهو يتاللا ةوسنلا ددع
 لك هللا لوسرل نيهو :لاق يبعشلا نع ةدئاز يبأ نب ايركز نع سنوي ان

 نحكني ملو ؛يفوت ىح نميرقي ملف ًاضعب أجرأو «نهضعبب لخدف ؛نهسفنأ ءاسن
 نّم َكِيَلِإ َىوُعتَو ّنتِم ْءاَشَق نم ىَرُت » :هلوق كلذف ؛كيرش مأ نهيف ؛هدعب
 .4 كَليَلَع َحاَتُج اَلَق َتَْلَرَع ْنَمِم َتيَعَتَبَ نمو ُءاَشَن

 يف نير يبأ نب روصنم نع ديمحلا دبع نب ريرج نع يبأ ان :لاق دمحأ ان

 نميف ناكف 4 ْءَمَ نم َكِيَلِإ َىوُعَتَو نهم ُءَشَق نَم ىجَرَت ط :ىلاعت هللا لوق
 انقرافت ال نلف نهقارف دارأف (ةنوميمو «ةبيبح مأو «ةدوس وي هللا لوسر أحرأ

 ىلع نهكرتف :لاق ءكلامو كسفن نم تئش ام انل مسقاو ءانلاح ىلع انعدو

 «بنيزو «ةملس مأو «ةشئاع :ىوآ نمم ناكو :لاق ءءاش ام نمل مسقو نهلاح

 .ءاوس نهنيب هلامو هسفن نم هتمسق تناكو (ةصفحو

| ١ /1/ 

 تلقف «ٌراغأ تنك :تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورُغ نب ماشه نع سنوي ان

 ريغب اهسفن بق نأ ةأرملا يحتست امأ يي هللا لوسرل اهسفن تبهو نمم ةأرمال

 :لزن املف ءاجر ىلع تنك و «نهضعب لزتعا دق هيلي هللا لوسر ناكو «قادص

 َتَلَرَع ْنَّمِه َتيَقَمَبَآ ِنَمَو ُءاَشَن نَم َكيَلِإ َىوَْتَو نم ُءاَشَن نم ىحَرَت ١
 .كاوه ف كل عراسي كبر ىرأل نإ :تلقو تسيأ 4 َكَليَلَع َحاَتِج الق

 نبا نع ةمركع نع برح نب كامس نع رهزألا نب ةسبنع نع سنوي ان
 .هل اهسفن تبهو ةأرما لي هللا لوسر دنع نكي مل :لاق سابع

 ايت » :لو هللا لوسر ىلع لزن :يبعشلا نع يناذمهلا ةملس يبأ نع سنوي ان
 - يت ص را دص 5 يو 2 »م سب و يه 200

 رخآ ىلإ 4 اَهََيِزَو اَيَنّدلآ ةوّيَحلا درت نشك نإ َكِجوْرَأَل لق يبل



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 هللا ركشف «ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا نرتحاف هلي هللا لوسر نهرّيخف «نيتيآلا

 ني َلّدَبَت نأ لَو ُدَعَب ْنِم ْءاَسِيِلا كلل 1 ادع ا لتر كلا نم
 .4 َكَتيِمَي ٌتْكَلَم ام نسخ كلبَجعأ ولو جزأ نِ

 يراوسلا نم 2 بنل هذَا
 عستلا نع و هللا لوسر تامو :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 نع تامو «نيكاسملا ّمُأ بنيزو دليوخ ةنبا ةجيدحن ريغ هلبق تمت لو هئاسن نم

 ةملّس مأ :ثالثلا الو اهريغ ةشبحلا ضرأ ىلإ نهنم رحاهي ملو «يقاوبلا عستلا

 يف كي هللا لوسر دنع ناكو «ةجيدخن نم الإ دلولا بصي ملو «ةنالفو ةبيبح مأو
 ةيرامو «تام يح ًادلو اهنم بصي ملف «ةفاذُح نب ورمع ةنبا ةناحير :هنيمب كلم
 نم الإ دلولا لك هللا لوسر بصي ملف ميهاربإ هل تدلو «ةيطبقلا ميهاربإ مأ

 .ةيرامو ةجيدح

 ديزي نع ةحلط نب دمحم ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ملف ءارهش رشع ةينامث نبا وهو هلي هللا لوسر نبا ميهاربإ تام :لاق ةناكر نبا
 .هيلع لصي

 نع ركب يبأ نب هللا دبع ئئدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان ءدمحأ ان

 .هلثك. ةشئاع نع ةرمع

 :لاق سابع نبا نع مسقم نع مكاحلا نع نامثع نب ميهاربإ نع سنوي ان
 ةعضرمل هل نإ :ِِلَك هللا لوسر لاقف «ميهاربإ لي هللا لوسرل ةيطبقلا ةيرام تدلو

 .يطبق لك قتعأل يقب ولو ءاّيبن اقيدص ناكل يقب ولو «ةنجلا يف
 دبع نع رباح نب ءاطع نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نب دمحم نع سنوي ان

 دجوف «لخنلا ىلإ يب قلطناف يدبب عي هللا لوسر ذحأ :لاق فوع نب نمحرلا
 اي» :لاق مث ءهانيع تفرذف ,هرجح يف هعضوف هذحأف دلي يبلا نبا ميهاربإ هيف

 نع هنت ملأ «يكبت هللا لوسر اي :هل تلقف ««ًائيش هللا نم كل كلمأ ام ينب

 دنع توص ؛نيرجاف نيقمحأ نيتوص نع ,حونلا نع تيه امنإ» :لاقف ؟ءاكبلا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 قشو هوجو شمح ؛ةبيصم دنع توصو .ناطيش ريمازمو ءوهو بعل ةمغن

 هنأ الول ميهاربإ اي ءمحرُي الو محري ال نمو ةمحر اذهو ,ناطيش ةنرو بويج
 انلوأ انرخآ قحلي ىتح اهنم دبال ةيتأم ليبس اًنأو ءقدص دعوو .قح رمأ

 نرحيو نيعلا يكبت ,نونورحم كب انإو ءاذه نم دشأ وه اًنزح كيلع انزحل
 .«برلا طخسي ام لوقن الو ,بلقلا

 يل دلو :لاق هيلي هللا لوسر نأ نسحلا نع ةلاضف نب كرابملا نع سنوي ان

 .ميهاربإ يبأ مساب هتيمسف مالغ ةحرابلا

 يلع نب دمحم نب ميهاربإ ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 لي هللا لوسر يناعد :لاق بلاط يبأ نب يلع هدج نع هيبأ نع بلاط يبأ نبا

 ؛يطبق اهيلإ فلتخيو اهروزي امل مع نبا يف ميهاربإ مأ ةيرام ىلع ربك ناك دقو
 هللا لوسر اي تلقف «هلتقاف اهدنع هتدجو نإف قلطناو فيسلا اذه ذح لاق

 وأ «هب ئترمأ ال يضمأ يح ءيش ئينثي ال ةامحما ةكشملاك كرمأ ف نوكأ

 ال ام ىري دهاشلا لب :ِلي هللا لوسر لاقف ؟بئاغلا ىري ال ام ىري دهاشلا

 يفيس تطرتخا ينآر املف ءاهدنع هدحأف فيسلا اًحشوتم تلبقأف «بئاغلا ىري

 هنم توندو اهفصن يف ناك اذإ ىح اهيف اقرف ةلخن يف دتشا ءهديرأ نأ فرعف

 لاحرلل ام هلام بجأ حسمأل هنإ اذإف هلجرب رغش مث ؛هرهظ ىلع هسفنب ىمر
 :لاقف ربخلا هتريحأف دلي هللا لوسر تئج مث فيسلا تدمغف «ريثك الو ليلق

 .تيبلا لهأ انع فرصي يذلا هلل دمحلا

 هئانبأ نم ني يبنلا ضو ام
 ناك :لاق نامور نب ديزي نيثدح لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 رتبأ لحجر وه امنإف هوعد :لاق لي هللا لوسر ركذ اذإ يمهسلا لئاو نب صاعلا

 :لجو زع هللا لزنأف «هنم متحرتساف ؛هركذ عطقنا دق كله دق ول هل بقع ال

 وه ام رثوكلا كانيطعأ دق انإ «ةروسلا ىضق ىح « َرْثْوَكْلا كلتيطغأ انإ »

 وه كَلَمِتاَش ّحرإ » رمألا نم ميظعلا :رثوكلا وأ ءاهيف امو ايندلا نم كل ريخخ



 .لئاو نب صاعلا 2” 4 ٌرئَبَدْل
 ةيمأ نب ورمع نب رفعح ئثدح :قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ليق :لوقي كلام نب سنأ تعمس :لاق يرهزلا ملسم نب هللا دبع نع يرمضلا
 ءاعنص نيب ام لثمك رف :لاقف ؟كبر كاطعأ يذلا رثوكلا ام :ِهلَي هللا لوسرل

 ان ريط هدري ءءامسلا موجن ددع نم رثكأ هتينآ ,ماشلا ضرأ نم ةليأ ىلإ

 ؟ةمعانل اهنإ هللا لوسر اي هللاو :باطخلا نب  رمع لاقف تخبلا قانعأك قانعأ

 .؟"”اهنم معنأ اهّلكآ لَ هللا لوسر لاقف

 أ نع مج أ نب لا دبع نع يممتلا هل بح نب يسيح نع سنو
2 
 و كه

 يف ره :لاق «َر َرْثَوَكْلا كلتيطعأ انِإ » :لجو زع هللا لوق يف لاق كلام نبا

 هيعبصإ لدي دحأ سيل ةنجلا يف رهف وه :ةشئاع تلاقو :حيجب يبأ نبا لاق ةنجلا

 .رهنلا كلذ ريرخ عمس ال هينذأ يف

 :يلع نع يردحملا مصاع نع دعا يبأ نب دايز نب ديزي نع سنوي ان
 .ةالصلا يف لامشلا ىلع نيميلا عضو :لاق 4َرَحْغأَو َكََرِل ِلَصَف »

 يف ره :لاق رثوكلا نع ءاطع تلأس :لاق ةفيلخ نب رطف نع سنوي ان

 ."”رحني مث رحنلا موي رجفلا يلصي نأ رمأ :لاق (َرَحْأَو كبَر ٍّلَصَف » «ةنجلا

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 )١( ةيآ :رثوكلا ةروس )١-5(.
 )١( «دهزلا» يف دانهو «(58/9) «دنسملا» يف دمحأو «(5777) يذمرتلا هاور )١١5(«

 «ريسفتلا» يف يربطلاو «(0717/9) «ريسفتلا» يف يئاسنلاو )5١05/90(.

 .(5017/5) روثنملا ردلا :رظنا (؟)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 آلاو نيئزهتسملا ةصق

 :كِلَو هلوسر ىذآو دناع نمل هللا باقع

 هللا رمأ ىلع عي هللا لوسر ماق :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 ىذألاو (ةرئانلا نم مهيف ناك ام ىلع ةحيصنلا هموق ىلإ اًيدؤم اًستحم

 نب ديزي نيثدح امك علي هللا لوسرب نيئزهتسملا ءامظع ناكو «ءازهتسالاو

 5 هللا لوسرب نوئرزهتسملا ناك :لاق ءاملعلا نم هريغ وأ ةورع نع ناموُر

 ديلولاو ءدسأ نب بلطملا نب دوسألاو «بهو نب ثوغي دبع نب دوسألا :ةسمح

 ع د

 اوناكف «ةعازخ يب دحأ ةلطالطلا نب ثراحلاو لئاو نب يصاعلاو «ةريغملا نبا

 ةبعكلا دنع هب فقوف مالسلا هيلع ليربج هاتأف هنوزمغيو عي هللا لوسرب دوءزهي

 تامف هنطب ىلإ ليربج راشأف ثوغي دبع نب دوسألا هب رمف هب نوفوطي مهو

 هب رمو «يمعف ءارضحخ ةقروب ههجو يف ىمرف بلطملا نب دوسألا هب رمو ؛اًنبج
 ريسيب كلذ لبق هباصأ ناك دق هلجر بعك يف حرج ىلإ راشأف ةريغملا نب , ديلولا

 ىلإ بكرف ؛هلجر صمحأ ىلإ راشأف لئاو نب ىصاعلا هب رمو «هلتقف هب ضقتناف

 هتلتقف ةكوش هلجر صمخأ يف تلحدف ةقربش ىلع هب ضبرف رامح ىلع فئاطلا

 مهيفف .هلتق ىح احيق ضختماف هسأر ىلإ راشأف ةلطالطلا نب ثراحلا هب رمو

 4 <ريوزبَسُمْلا َكَسَيفَك اَنِإ » :لحو زع هللا لزنأ

 نب ةشاَكُع نع يريهزلا ئئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 نب ماشه ىلإ اوشم موزخم ب نم ًالاجر نأ ثدح هنأ دمحأ يبأ نب هللا دبع

 مهنم ةيتف اوذحأي نأ اوعمجأ اوناك دقو ديلولا نب ديلولا هوحأ ملسأ نيح ديلولا

 اوشحو- هل اولاقف عةعيبر يبأ نب شايعو ماشه نب ةملس :اوملسأ دق اوناك

 نمأن انإف اوثدحأ يذلا نيدلا اذه ىلع ةيتفلا ءالؤه بقاعن نأ اندرأ دق انإ :هرش

 هسفن مكايإو هوبقاعف (يحأ اذهو) هب مكيلعف اذه نم :لاقف مهريغ يف كلذب

 :لاقو

 حالت ادبأ اننيب ىقبيف شيبغ يخأ اولتقت ال الأ



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :اولاقف الجر مكفرشأ نلتقأل ه هومتلتق نئل هللاب مسقأف ؛هسفن ىلع اورذحا

 ءالجر انفرشأ لتقل انيديأ يف بيصأ ول هللاوف «ثيبخلا اذهي ررغي نم هنعلا مهللا

 .مهنع هب هللا عفد ام ناكف ءهنع اوعزنو هوكرتف

 46 هللا لوسر تملك :لاق بعك نب دمحم نع رشعم يبأ نع سنوي ان

 رجحلا هب برض اصع هعم ناك ىسوم نأ انربخت دمحم اي :اولاقف شيرق

 نأ انربختو «ىتوملا يبحي ناك ىسيع نأ انربختو ءًانيع ةرشع اتنثا اهنم ترجفناف
 لاقف ءكقدصن يح تايآلا كلت ضعبب انتأف «ةقان هل تناك (ًاحلاص) دومث

 :لاق اًبهذ افصلا انل لعجت :اولاق هب مكيتآ نأ نوبحت ءيش يأ دولي هللا لوسر

 لوسر ماقف «نيعمجأ كنعبتنل تلعف نئل هللاو معن :اولاق ؟يوقدصت تلعف نإف

 ءابهذ حبصأ تئش نإ تعش ام :هل لاقف مالسلا هيلع ليربج هءاجف وعدي د هللا

 ّىح مهكرتاف تئكش تعش نإو ؛مهتبذع الإ كلذ دنع اوقدصي ملو ةيآ لسرأ مل نكلو

 معاج نيل َمِهَِمْيَأ َدَهَج ِهّللِب أوُمَسْقَأَو ) :لحو زع هللا لزنأف مهبئات بوتي

 ." 4 هلآ َءاَسَي نأ لإ اَوُنهَؤُيِل أوُثاك ام » :هلوق ىلإ 4 اي َنِمَؤمَل هيَ

 :لاق يركُبلا سنأ نب عيبرلا نع يميمتلا هللا دبع نب ىسيع نع سنوي ان
 لاقف «نويبنلاو حلاص امب ءاج امك ةيآب انتتج ول :لي هللا لوس سانلا لاق

 ,متكله متيصع نإف ءمكيلع اهزنأف هللا توعد متئش نإ :هك هللا لوسر
 ."'”اهديرن ال :اولاق :باذعلا لزتي :لوقي

 تملك :لاق يظرقلا بعك نب دمحم نع نيدملا رشعم يبأ نع سنوي ان
 انع رّيسف ءاملا ليلق قيض داو يف انإ دمحم اي :تلاقف ل هللا لوسر شيرق

 ءءاملا هنم برشن يح ًاعوبني ضرألا نم انل جرحخأو «لابحلا هذه كنآرقب

 نأ َوَّلَو » :لجو زع هللا لزنأف ءاوقل اذام :مهأسنف مهملكن انءابآ انل جرخأو
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 )١( ةيآ :ماعنألا ةروس )١١9-١١١(.

 )١( «ةوبنلا لئالد» :رظنا )١95/7(.



 مو قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :لوقي 274 ْنَوَمْلآ هب مك وأ ضَرألآ هب تَعِطُف ْوَأ ُلاَبِحْلا هب َتَرْيَس اًناَءَرق

 .كنآرقب هتعنصل اذكه هب تعنم ًانآرق نأ ول دمحم اي

 :يبدملاو يكملا نآرقلا نيب قرفلا

 ىلع لزن ءيش لك :لاق ةورع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع سنوي ان

 لزن اهنإف لوسرلا هب تبغي امو نورقلاو ممألا ركذ هيف نآرقلا نم لي هللا لوسر
 .ةنيدملاب لزن امنإف ننسلاو ضئارفلا نم ناك امو «ةكمب

 :ناآرقلا نجلا عامس ركذ

 ىأرف ةفوكلا هللا دبع مدق :لاق نسحلا نع ةلاضف نب كرابُم نع سنوي ان

 نم هبشأ ءالؤه :لاقف «طزلا ليقف ؟ءالؤه ام :لاقف مهنم عزفف طزلا نم ًاسانأ

 لَو هللا لوسر مهأرقأ نيذلا نحلاب تيأر

 لع هللا لوسر اوبطاخ نيذلا نجلا نأ غلب :لاق شمعألا نع سنوي ان

 .ةعست اوناك

 ديزي دبع نب ةئاكر ٌثيِدَح
 راسي نب قاحسإ يدلاو ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 اقح لوقت : ام ملعأ ول :لاق « «ملسأ :ديزي دبع نب ةناكرل لاق دلي هللا لوسر نأ

 نإ تيأرأ :-سانلا دشأ نم ةناكر ناكو- هي هللا لوسر هل لاقف «تلعفل

 :هل لاقف هعرصف لك هللا لوسر ماقف ءمعن :لاق ؟قح كلذ نأ ملعت كتعرص

 :لوقي ةناكر قلطناو «هعرصف ةيناثلا هذحأف لَو هللا لوسر هل داعف «دمحم اي دع

 عضو ح اثيش يسفن تكلم ام هللاو طق اذه رحس لثم رأ م ءرحاس اذه

 ("”ضرألا ىلإ يبنح

 .(؟١) ةيآ :دعرلا ةروس )١(

 هذه قاحسإ نبا ىور اذكه :لاقو 9 )5//١1( فئصملا قيرط نم ريثك نبا هدروأ (1)
 )١785(« يذمرتلاو (55/4) «(5 )/١7 دواد وبأ ةصقلا ىورو .نايبلا اذهب ةلسرم ةصقلا

 )87/١(. «ريبكلا» يف يراخبلاو .(557/8) كردتسملا يف مكاحلاو .(1 58054



 :ٌمِقَو يببلا تازجعم نم

 :لاق هيبأ نع ةرم نب يلعي نع ورمع نب لاهنملا نع شمعألا نع سنوي ان
 :لاقف ًالزتم انلزن ءابجع اًئيش هنم تيأرف ءًارفس لع هللا لوسر عم ترفاس

 .«اعمتجت نأ امكل لوقي هللا لوسر نإ :لقف نيتءاشألا نيتاه ىلإ قلطنا»

 لك ترمف اهلصأ نم امهنم ةدحاو لك تعرزتناف «ءكلذ اممل تلقف تقلطناف

 :لاق مث امهئارو نم هتجاح هللا لوسر ىضقف ءاعيمج اتقتلاف اهتبحاص ىلإ ةدحاو

 كلذ تلقف امهتيتأف .«افاكم ىلإ امهنم ةدحاو لك دوعتل امه لقف قلطنا»

 .افاكم ىلإ تداع يح ةدحاو لك ترمف ءامهل

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 "ةوبنلا مالعأ

 موي لك هذحأي نينس عبس ذنم "7مل هب اذه با نإ :تلاقف ةأرما هتتأو

 ودع جرخا :لاقو هيف يف لفتف «هنم هتندأف ,هيندأ :ُِلط هللا لوسر لاقف نيترم

 ,«عنص ام انيملعأف انعجر اذإ» :ِلَي هللا لوسر اهلل لاق مث هللا لوسر انأ هللا

 لوسر يل لاقف ؛نمسو "”طقأو ناشبك اهعمو هتلبقتسا هلي هللا لوسر عحر املف
 هب انيأر ام كمركأ يذلاو :تلاقف دارأ ام هنم ذحأف ءشبكلا اذه ذخ هلك هللا

 .انقراف ذنم ًائيش

 ام :لاقف هباحصأ ىلإ ثعبف «ناعمدت هينيع ىأرف هيدي نيب ماقف ريعب هاتأ مث

 اندعاوت هلمع بهذو ربك املف «هيلع لمعن انك :اولاقف ؟مكوكشي اذه مكريعبل

 اذه يف ًادرفم اباتك نيرسفمو ءاهقفو نيملكتمو نيثدحم نم ملعلا لهأ نم ريثك درفأ )١(
 نسحلا وبأ ًاضيأ كلذكو «ةوبنلا مالعأ» هل يزارلا متاح يبأ نبا مهنم ,عوضوملا

 ماوقو يبايرفلا رفعح يبأو «ميعن يبأل كلذكو «ةوبنلا لئالد» يقهيبللو «يدرواملا
 ءانقيقحتب- ىفطصملا قوقح يف افشلاو ءانقيقحتب ةيدمحملا لئامشلاو يناهبصألا ةنسلا

 .اهريغو ءانقيقحتب رجح نبال لئامشلا حرش لئاسولا فرشأو
 .ناطيشلاو نما نم سم يأ (؟)

 .دبزلا وهو «ضمحملا نبللا وه (7)



 ؟ قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .اهيف نوكيل لبإلا يف هولعجاو ؛هورحنت الف :ي هللا لوسر لاقف ءادغ هرحنل
 تءاج :لاق هخايشأ ضعب نع ةيطع نب رمش نع شمعألا نع سنوي ان

 مل اذه يبا نإ هللا لوسر اي :تلاقف سرخت دق للي هللا لوسر ىلإ اهل نباب ةأرما

 :لاقف ؟انأ نم :لاقف «هنم هتندأف ,هيندأ :ِِلَي هللا لوسر لاقف ءدلو ذنم ملكتي

 .هللا لوسر تنأ

 تحرحخ :لاق رباج نع ريبزلا بأ نع كلملا دبع نب ليعامإ نع سنوي ان
 ال يح دعابت زاربلا دارأ اذإ لي هللا لوسر ناكو ءرفس يف هك هللا لوسر عم
 اي :يل لاقف «رجش الو ملع اهيف سيل ضرألا نم ةالغب ًالزم انلزف هدحأ هارب
 ال يح انيشمف انقلطناو ءام ةوادألا تألمف ءانب قلطناو ةوادألا هذه ذخ رباج

 لقف قلطنا رباج اي :لو هللا لوسر لاقف «عرذأ امهنيب ناترجش اذإف ىرن داكن

 امكفلخ سلجأ ىتح كتبحاصب يقحلا هللا لوسر كل لوقي :ةرجشلا هذه

 مث هتجاح ىضق ىح اهفلخ سلجف ءاهتبحاصب تقحل ىح تعجرف «تلعفف
 دق ةأرماب نحن اذإف ءانلظت ريطلا انيلع امنأك انرسو ءانلحاور انبكرف انعحر

 اذه با نإ هللا لوسر اي :تلاقف هلمحت يبص اهعم ُهلله هللا لوسرل تضرع

 هلوانتف لي هللا لوسر فقوف «هعدي ال تارم ثالث موي لك ناطيشلا هذخأي

 لوسر انأ هللا ودع أسخا :هَي هللا لوسر لاقف ؛ءلحرلا ةمدقم نيبو هنيب هلعجف

 انكو انعجر املف هايإ اهوان مث ءتارم ثالث كلذ يي هللا لوسر داعأف هللا

 اي :تلاقف «هلمحت يبصلاو ءامهدوقت ناشبك اهعم ةأرملا انل تضرع ءاملا كلذب

 هللا لوسر لاقف «ُدعب هيلإ داع ام قحلاب كنعب يذلاوف «ييده لبقأ هللا لوسر

 ءاجف ءاننيب هيلي هللا لوسرو انرس مث .«رخآلا اورذو اهنم امهدحأ اوذخ» لي

 نم» هي هللا لوسر لاقف ءًادجاس رخ نيطامسلا نيب ناك املف :"'”داب لمج
 امف» :لاق للا لوسر اي اانل وه :راصنألا نم ةيتف لاقف «؟لمجلا اذه بحاص

 .ءارحصلاو يداوبلا لام نم لمج تعي )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هيلع تناكو «هنس تربك املف «ةنس نيرشع ذنم هيلع انونس :اولاق «؟هنأش

 :اولاقف «؟هنوعيبت» هلي هللا لوسر لاقف ءانتملغ نيب همسقنل هرحن اندرأف ةميحش

 لوسر اي :اولاقف «هلجأ هيتأي ىتح هيلإ اونسحأف» :لاق ءكل وه هللا لوسر اي
 ءرشبل يغبني ال» :ِلي هللا لوسر لاقف !مئاهبلا نم كل دجسن نأ قحأ نحن هللا

 .«نهجاوزأل ءاسنلا ناك ,ءكلذ ناك ولو رشبل دجسي نأ

 ىلإ كي هللا لوسر جرح :لاق نسحلا نع ةلاّضف نب كرابملا نع سنوي ان
 بر :لاقف «هموق بيذكت نم هللا ءاش ام مغلا نم هلخد دقو ؛ةكم باعش ضعب

 يأ عدا :هيلإ لجو زع هللا ىحوأف ,مغلا اذه ينع بهذيو هيلإ نئمطأ ام يرأ

 ضرألا يف دح مث ,هناكم نم عزتناف اًنصغ اعدف «تئش نإ ةرجشلا هذه ناصغأ

 عجرف ««كناكم ىلإ عجرا» :كيي هللا لوسر هل لاقف هلع هللا لوسر ءاج يح

 زع هللا هلك هللا لوسر دمحف «ءناك امك ىوتسا نيح ضرألا يف دخف نصغلا

 اي كدادجأو كءابآ للضتأ :نوكرشملا لاق ناك دقو ءهسفن تباطو لحو

 ىلإ 4 َنوُنهَتلَآ اأ ُدُبَعَأ َقوُرُمَأت هللا َريَفَقَأ » :لجو زع هللا لزنأف ,؟دمحم
 .204 َنيرككشلا ري نُكو 9 :هلوق

 هللا لوسر انيب :لاق حلاص يبأ نب , ةحلط نع لّوْعم نب كلام نع سنوي ان

 ضعب رحني نأ هلك هللا لوسر مه ىح مهداوزأ تدفن ذإ هل ريسم يف وِ
 موقلا ةدوزأ نم ىقب ام ترمأ ول هللا لوسر اي «باطنخلا نب رمع لاف ؛مهلئامح

 هرب َربلا بحاصو هرمتب رمتلا بحاص ءاجف «ةكربلاب هيف هللا توعدف «هتعمجف

 :لاق ؟ىونلاب نوعنصي اوناك امو :تلقف ؛هاونب ىونلا وذو :دهاجم لاقو :لاق

 موقلا ًالمف «ةكربلاب هيف ىلاعت هللا اعدف- ءاملا هيلع نوبرشيو هنوغضمي اوناك

 نم هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ الأ دهشأ كلذ دنع لاق مث ءمقدوزأ

 .ةنحلا نع بجحي مل امهيف كاش ريغ هللاب نمآ
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 77 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 أ نع يدبعلا ةرضن وبأ نثدح :لاق لضفلا نب مساقلا نع سنوي ان

 ةاشل بئذ ضرع ذإ ةرحلا يف ىعري عار امنيب :لاق مهثدح هنأ يرْدُخلا ديعس
 امأ :يعارلل لاقف هبنذ ىلع بئذلا ىعقأف ءاهنيبو بئذلا نيب لاحف «همنغ نم

 يعقم بئذ نم اًبجع :يعارلا لاق «يلإ هللا هقاس قزر نيبو ئيب لوحت «هللا يقتت

 : م بجعأب كثدحأ الأ :بئذلا هل لاقف !نييمدآلا مالك ملكي هبنذ ىلع

 ىتأ ىح ههايش يعارلا قاسف «قبس دق ام ءابنأب سانلا ثدحي عي هللا لوسر

 اب هثدحف ل هللا لوسر ىلع لخد مث ءاهاياوز نم ةيواز ىلإ "”اهاوزف ةنيدملا
 نم اهإ هديب يسفن يذلاو ,يعارلا قدص» لك هللا لوسر لاقف «بئذلا لاق

 عابسلا ملكت ىتح ةعاسلا موقت الو ,سنإلا عابّسلا مالك ةعاسلا طارشأ

 هلهأ ثدحأ ام هذخف هربخيو .هطوس هثدحيو هلع ُكارش هملكيو «سنإلا

0 

 .«ةدعب

 بشؤوح نب رهش ٍنئدح :لاق يزازفلا مارْهَب نب ديمحلا دبع نع سنوي ان
 يذ ءاديبب اهيلع شهي هل ةمينغ يف ملسأ نم لحر انيب :لاق هنأ ديعس يبأ نع

 ؛لحجرلا (هرجز) هاجهجف ءهمنغ نم ةاش عزتناف بئذلا هيلع ادع ذإ ةفيلحلا
 لباقم هبنذب اًرقتسم ىعقأ يح بئذلا لبقأ مث «هتاش هنم ذقنتسا يح هامرو

 هللات :لجرلا لاقف هللا اهينقزر ةاش نيبو ئيب تلح هللا تيقتا امأ :لاقف لحرلا

 كتبطاخم نم بجعأ :لاق ؟بجعت مم :بئذلا لاقف ءطق مويلاك تعمس ام

 تالخنلا يف «نيترحلا نيب ولي هللا لوسر كلذ نم بجعأ :بئذلا لاقف !يايإ

 عمس املف «كمنغ عم انهه تنأو «تآ وه ام. مهتدحيو "دل ام سانلا ثدحي

 راصنألا ةيرق :"”0ءابق اهلخدأ اذإ يح اهزوحي همنغ قاس بئذلا لوق لحرلا

 لاقف «بئذلا ربخب هربخأف «بويأ يبأ تيب يف هفداصف دلي هللا لوسر نع لأسف

 .ةيحان يف اهلعجو اهعمج ينعي :اهاوزف (1)
 .ىضمو بهذ ام ٍنيعي (؟)

 .مالسإلا ف نب دجسم لوأ ابو «ةرونملا ةنيدملا نم ةبيرق ةيرق ةفإ



 احسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 مهربخأف اوعمتجا دق سانلا تيأر اذإف ةيشعلا رضحا ,تقدص لي هللا لوسر

 يملسألا مهربحأ سانلا عمتجاو رهظلا ِهيلو هللا لوسر ىلص املف ءلعفف كلذ

 نيب بيجاعألا كلت ,ءقدص ,قدص ,.قدص :هي هللا لوسر لاقف «بئذلا ربح
 نأ لجرلا كشويل هديب دمحم سفن يذلاو امأ ثالث اهددرف ,ةعاسلا يدي

 ثدحأ امب هلعن وأ هاصع وأ هطوس هربخي مث ةودغلا وأ ةحورلا هلهأ نع بيغي

2: 

 .هدعب نم هلهأ

 نع جرعألا نمحرلا دبع ئتدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 -لاق هيك هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع فوع نب نمحرلا دبع نب ةملس يبأ

 قلخأ مل ينإ هللا دبع اي :تلاقف اهرضي اهثحتساف ةرقب بكر لحجر نع ثدحو

 اي معن :اولاق ؟كلذل متبجعأ :ْكلَي هللا لوسر لاقف «هللا ناحبس :موقلا لاق ءاذهل

 مّن امه امو ءرمعو ءركب وبأو .هب نمؤأ انأف :طي هللا لوسر لاقف هللا لوسر

 .(كانه)

 ,ةاش اهنم ذخأف لجر منغ ىلع ادع اًبئذ نإ لي هللا لوسر لاق مث

 نمف يم مويلا اهتعنم تنأ اذه :بئذلا لاقف ؛هنم اهعزن ىتح لجرلا اهبلطف

 هللا لوسر لاقف ؛موقلا حبسف !؟يربغ يعار اهيف سيل ذإ بسلا موي اهعنمب يذلا
 «رمعو ركب وبأو انأ هب نمؤأ نإَف» :لاق ,معن :اولاق ؟اذه نم نوبجعتأ :ةلي

 .مث امه امو

 يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع ةسينأ يِبأ نب ىيحي نع سنوي ان
 نم ةاش ذخأف بئذلا ادعف ,همنغ يف يعار امديب :لاق ِةي هللا لوسر نأ ةريره

 اهل نم :هل لاقف بئذلا هيلإ تفتلاف ,هنم اهذقنتسا ىتح يعارلا اهبلطف همنغ

 نإ :ي هللا لوسر لاقف !؟هللا ناحبس موقلا لاقف ؟عار سيل موي ,عّبسلا موي

 .رمعو ركب وبأو انأ كلذب نمؤأ
 يبأو بّيسْلا نب ديعس نع يرهرلا نع يبأ نع ةسّينأ يبأ نبا نع سنوي ان

 قوسي لجر انيب :لاق هلي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع نمحرلا دبع نب ةملس



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 نكلو اذه قلخأ مل نإ :تلاقف ةرقبلا هيلإ تتفتلاف ءاهيلع لمح دق هسفنل ةرقب

 هب نمؤأ يبإف :لَي هللا لوسر لاقف !هللا ناحبس :سانلا لاقف !ثرحلل تقلُخ

 .رمعو ركب وبأو انأ
 يف لَك هللا لوسر ناك :لاق يبعشلا نع ليعامسإ نب يرّسلا نع سنوي ان

 ءام انعم ام هللا لوسر اي :هل ليقف ءءام نم ةوادأب ىتأف لرتف هرافسأ ضعب

 ءاملا يف اهسمغ «ةوكرلا طسو يف هعبصإ عضو مث ؛ةوكر يف اهبكسف ءاهرب
 مهضعب بقع لي هللا لوسر رصبأف ءاوردص ح ؛نوئضوتيف سانلا ءيجي لعجف
 .مهباقعأل رفغا مهللا :لاقف عاملا هبصي مل

 لَو هللا لوسر نأ حلاص يبأ نع ةحلط نع لوغم نب كلام نع سنوي ان

 يباحصأ متنأ :لاقف ؟كناوخإ انسلأ هللا لوسر اي :ليقف ؟يباوخإ ىقلأ ىتم :لاق

 :ك هللا لوسر لاقف «يننوقدصيو يب نونمؤي نوري مل يتمأ نم موق ياوخإو
 الأ مهل امو :هللع هللا لوسر لاقف هللا ةكئالم : :اولاق ؟انامبإ بجعأ قلخلا يأ

 ىحوم مهو نونمؤي ال مهل ام :لاق ,نويبنلاف :اولاق !ممّبر دنع مهو اونمؤي

 نونمؤي ال مهل امو لي هللا لوسر لاقف .«نييبنلا باحصأف :اولاق !مهيلإ

 نم باتكب نونمؤي يوكردي مل يتمأ نم اًموق ّنكل !مهيف لجو زع هللا ءايبنأو

 .هنوقدصيو هب نونمؤيف مهر

 16 ديزي نب نخرلا بع نع ريمُع نب ةرامع نع شمعألا نع سنوي |

 آر نمل هلضف هيبأ ناك ام :هللا دبع لاقف لك يلا باحصأ لضف اوركذت

 هللا دبع الت مث ءبيغب نمؤم نم ًاناعإ لضفأ طق نمؤم نمآ ام هريغ هلإ ال يذلاو

 ىّدُه ْلَع َكيِتلْوُأ > غلب ىح 4 هيف َبْيَر ال ُبَنِحلآ َكِلَذ يو ملا >

 4 َوُحلْفْمْلآ ُمُه َكِيتلوأو مِهْبَر نم
 ًاموي لاق لي هللا لوسر نأ ءاطع نع كلملا دبع نب ليعامسإ نع سنوي ان

 )١١( ةيآ :ةرقبلا ةروس 6-1١١(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ثعب مكنم ًالجر نأ بيجعلاب سيلو بجع» :هلوح نوعمتجم مهو هباحصأل

 سيلو بجع اذهف ,مكنم هقدص نم هقدصو .مكنم نمآ نم هب نمآف مكيلإ
 .«يوري لو يب نونمؤي موقل بيجعلا بجعلا وهو بجعو ,«بيجعلاب

 دبع نب ديزم نع بيبح يبأ نب ديزي ٍنْندح :لاق ليعامسإ نع سنوي ان
 نابكار لبقأ ذإ كلك هللا لوسر دنع نحن انيب :لاق ئهنلا نمحرلا دبع يبأ نع هللا

 لوسر ايتأ ءنايجحذم «نايدنك :لاق عي هللا لوسر امهآر املف «نميلا لهأ نم

 نم تيأرأ هللا لوسر اي «هعيابيل هديب ذحأ نيح امهدحأ لاقف «هاعيابيل كلي هلل
 ىبوط :لاق ؟هل اذام قحلا وه هب تئج ام نأ دهشو كقدصو كب نمآف ككردأ

 كري مل نم تيأرأ هللا لوسر اي :لاقف رحآلا لبقأو ,فرصنا مث هحسامف هل

 :لَع هللا لوسر لاقف :لاق ؟هل اذام قحلا وه هب تئج ام نأ دهشو كقدصو

 .فرصنا مث هحسامف .هل ىبوط

 نأ قوأ نب هللا دبع ان :لاق يدبعلا نمحرلا دبع نب دئاف نع سنوي ان

 انسلأ هللا لوسر اي :رمع لاقف «ياوخإ ىلإ قاتشمل نإ :لاق هيلو هللا لوسر

 وبأ ءاجف «يوري ملو يب اونمآ موق ئاوخإ ؛يباحصأ متنأ ال :لاقف ؟كناوخإ

 الأ ركب ابأ اي لي هللا لوسر لاقف هللا لوسر هل لاق يذلاب رمع هربحأف ركب



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ةيسودلا كيرش مأ مالسإ
 نع ورمع نب دمحم نع يشرقلا رواسْملا نب ىلعألا دبع نع سنوي ان

 يف تملسأ كيرش مأ اهل لاقي سود نم ةأرما تناك :لاق ةريره يبأ نع ءاطع

 دوهيلا نم الجر ت تيقلف لك هللا لوسر ىلإ اهبحصي اهبحصي نم بلطت تلبقأف ناضمر

 هلع هللا لوسر ىلإ ئبحصي ًالجر بلطأ :تلاق ؟كيرش مأ اي كل ام :لاقف

 ام يعم :لاق ؛ءءام يئاقس الما يح يىرظتناف :تلاق ءكبحصأ انأ يلاعتف :لاق

 يدوهيلا لزتف ءاوسمأ ىح مهموي اوراسف مهعم تقلطناف ءام نم نيديرت
 نم ٍنقسا :تلاقف «ءاشعلا ىلإ يلاعت كيرش مأ اي :لاقو «ىشعتف هترفس عضوو

 ّىح كيقسأ ال :لاقف «برشأ ىح لكآ نأ عيطتسأ الو ىشطع ينإف ءامل

 ال هللاو ال :لاق ءءام لمحأ يئتعنمو ئتررغ ءاريخ هللا كازج ال :تلاق «يدّرت
 هللا يناده ذإ دعب ًادبأ دوتأ ال هللاو ال :تلاقف نيدو يح ةرطق هنم كيقسأ

 تلاق «تمانف هتبكر ىلع اهسأر تعضوو هتقلعف اهريعب ىلإ تلبقأف ؛مالسإلل

 اضايب دشأ ولد ىلإ يسأر تعفرف ءييبح ىلع عضو دق ولد درب الإ ئظقيأ امف
 ىح يئاقس ىلع تحضن مث «تيور يح تبرشف «لسعلا نم ىلحأو نبللا نم
 املف ءءامسلا يف نبع ىراوت ىح رظنأ انأو ءيدي نيب عفر مث هتألم مث «لتبا

 نم :لاق هللا يناقس هللاو دق :تلقف «كيرش مأ اي :لاقف يدوهيلا ءاج تحبصأ

 مث ىامسلا نم ىلع هللا لزنأ دق هللاو ءمعن :تلق ؟ءامسلا نم كيلع لزنأأ ؟نيأ

 هللا لوسر ىلع تلخد ىح تلبقأ مث ؛ءامسلا يف نبع ىراوت يح يدي نيب عفر

 تسل هللا لوسر اي :تلاقف دلو هللا لوسر اهيلإ بطحف «ةصقلا هيلع تصقف هل
 اهل رمأو ءاديز اهجوزف «تئش نم يحوزف كل يعضب نكلو «كل يسفنب ىضرأ
 هللا لوسرل ةيده نمس ةكع اهعم ناكو ءاوليكت الو اولك :لاقو ءاعاص نيثالثب

 كيرش مأ :يلوقو يي هللا لوسر ةكعلا هذه يغلبأ :اهل ةيراحل تلاقف هِي

 اهوذحأف ءاك تقلطناف ؛كل اهانيدهأ نمس ةكع هذه :لوقتو مالسلا كئرقت

 ءاناكم يف اهوقلعف ,«اهوكوت الو اهوقلع» لي هللا لوسر احل لاقو ءافوغرفي
 نأ كترمأ سيلأ ةنالف اي :تلاقف ًانمس ةءولمم اهيلإ ترظنف كيرش مأ تلحدف



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ؛تلق امك اب تقلطنا هللاو دق :تلاقف ؟ل هللا لوسر ىلإ ةكعلا هذي يقلطنت

 ,«اهوكوت الو اهوقلع» :لاق هنكلو «ءيش اهنم رطقي ام اهوصأ امب تلبقأ مث

 يح اهنم اولكأف «ةءولمم اهتأر نيح كيرش مأ اهتكوأ دقو ءامفاكم يف اهتقلعف

 .ءيش هنم صقني مل ًاعاص نيثالث هودجوف ريعشلا اولاك مث «تينف

 سود نم ةريره يبأ مالسإ
 وبأ ملسأ امل :لاق ةيلاعلا بأ نع رانيد نب دلاح ةدلح يبأ نع سنوي ان

 هدي دلو هللا لوسر عضوف «سود نم :لاقف ؟تنأ نم :ِلَع هللا لوسر لاق ةريره

 .ريخ هيف اًدحأ سود نم ىرأ تنك ام :لاقف ءاهضفن مث هنيبج ىلع

 :لاق ةريره يبأ نع ياحصأ ضعب ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان

 «نمح رلا دبع مالسإلا يف تيمستف ءرخص نب سمن دبع ةيلهاجلا ف يمسا ناك

 ةيشحو ةره دالوأ تدجوف هل ًامنغ ىعرأ تنك نأ ةريره يبأب ينانك امنإو

 اذه ام :لاقف «نئيفص يف نقاوصأ عمس همنغ هيلع تحرأ املف يمك يف اهتلعجف

 .دعب يتمزلف ةريره وبأ تنأف :لاق ءامتدحو ةره دالوأ :تلقف ؟سمش دبع اي
 نأ بحي ثيح سود يف ًاطيسو ناكو :قاحسإ نبا لاق :لاق سنوي ان

 مهنم نوكي
 تيب تيتأ :لاق ديعس نب نازه نع هللا دبع نب نمحرلا دبع نع سنوي ان

 ؟تنأ نم :يل لاقف ؛هيلع تملسف سابعلا نب هللا دبع نب يلع امي تيقلف سدقملا

 هللا لوسر مهب ىصوأ موق نم لحرب ًابحرم :لاق ءاهرلا لهأ نم لحجر :تلق

 نييرادلاو نييسودلاو نييواهرلاب مكيصوأ :ّلَي هللا لوسر لاق :لاق مث هي
 .برعلا لئابق نم ءامسأ هذه نأ نمحرلا دبع معزف .اريخ

 متاح نب يدع مالسإ
 نع يبعشلا رماع نع يشرقلا رواسملا يبأ نب ىلعألا دبع نع سنوي ان

 ناك برعلا نم اًدحأ ملعأ امو ةوبنلاب لي هللا لوسر ثعب :لاق متاح نب يدع

 نم هيلإ وعدي ام يغلب املف ؛مورلاب تقحل نح نم هل ةيهارك الو اًضغب دشأ



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هيلع تفقوف «هتيتأ ىح تلحترا سانلا نم هل عمتجا دق امو «ةنسحلا قالألا

 ايا :لاقف «يلإ رظنف هسأر هلي هللا لوسر عفرف «لالبو ناملسو بيهص هدنعو
 يبكر تقصلأ ىح تئج مث «تخنأف خأ خأ :تلقف «ملست ملسأ متاح نب يدع

 امو :تلقف ىملست ملسأ متاح نب يدع اي :لاقو يذحخف ىلع برضف هتبكرب

 اهلك رادقألاب نمؤتو هللا لوسر ئبأو هللا الإ هلإ الأ دهشت :لاق ؟مالسإلا

 حتفت ىتح ةعاسلا موقت ال متاح نب يدع اي اهرمو اهولح ءاهرشو اهريخ
 نم ةنيعظلا يأت ىتح ةعاسلا موقت ال :متاح نب يدع اي ىرسكو رصيق نئازخ
 نب يدع اي ءراوج ريغب ةبعكلا هذمب فوطتف -ةفوك ذئموي نكي ملو- ةريجلا
 اًدحأ دجي الو .هب فوطيف لاما بارج لجرلا لمحي ىتح ةعاسلا موقت ال متاح

 .ًابارت تنك كتيل ؛يل نكت مل كتتيل :لوقيف ضرألا هب برضيف هبرقي
 نب ةديّبع بأ نع نيريس نب دمحم نع نمحرلا دبع نب ديعس نع سنوي ان 7

 نع «ةنس نيعبرأ نبا هتيأر موي ناكو «هيلع ديزت هنس رأ ملو «ناميلا نب ةفيذخ

 كنع غلب هنإ :لاقف متاح نب يدع ىلع لخد هنأ ريمسلا ىمسي ناك لحجر

 تنكو هلي هللا لوسر ثعُب :لاقف «كنم هعمسأ انأ نوكأ نأ تببحأ ثيدح

 لبق نم برعلا ضرأ ىصقأب تقحلف «سانلا دشأ نم وأ «ةيهارك هل سانلا دشأ

 لحرلا اذه نيتآل :تلقف «لوألا رمألا يهارك نم دشأ ناكم تهركو «مورلا

 ينرضي ال وأ ىلع ىفخي ال اًبذاك ناك نئلو يلع ىفخي ال اًقداص ناك نئلف

 تيتأف «متاح نب يدع :اولاقف «سانلا ئيفرشتساف ةنيدملا تمدقف ءدمحم كش

 :لاقف ءانيد يل نإ :تلقف ءملست ملسأ متاح نب يدع اي :لاقف دي هللا لوسر

 سأرت تسلأ :لاق ؟نم ئيدب ملعأ كلعجي ام :تلقف «كنم كنيدب ملعأ انأ

 يف كل لحي ال كلذ نإف :لاق ءىلب :تلقف ؟عابرملا ذخأت تسلأ ؟كموق

 ؛ىرت نم ةصاصخ ملست نأ كعنمب :لاقف ءيسفن يف انهو كلذ ناكف ؛كنيد

 :تلقف - دمحم كش «ةدحاو ادي وأ - اذخأم انيلع اوبلأ سائلا ىرت كنإو

 كشوت :لاقف ءافاكم تلع دقو ءال :تلقف ؟ةريخلا تيتأ له :لاقف ءلحأ



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 حعفت نأ كشوتو ءراوج ريغب تيبلاب فوطت ىتح ةريحلا نم جرخت نأ ةنيعظلا
 ىرسك زونك :لاقف !؟زمره نب ىرسك زونك :تلقف ءزمره نب ىرسك زونك

 نم دجي الف هلام نم ةقدصلا لجرلا جرخي نأ كشويو «نيترم ءزمره نبا

 هنإ ,ةغلاثلا ننوكتل هللا مياو «نئادملا ىلع راغأ شيج لوأ يف تنك دقو راوج

 قي هللا لوسر لوقل
 نع نيريس نب دمحم نع ينابيشلا نمحرلا دبع نب ميهاربإ نع سنوي ان

 حتفي ىتح ةعاسلا موقت ال :لاق هنأ عي هللا لوسر انربخأ :لاق متاح نب يدع

 زاجحلا نم ةنيعظلا ريست 7 ىتح ةعاسلا موقت الو «نئادملاب يذلا ضيبألا رصقلا

 ىتح ةعاسلا موقت الو ًاعيمج امهتيأر ءائيش فاخت ال ةنمآ قارعلا ىلإ

 افح لالا نجي مامإ سانلا ىلع وكي

 نب يدع ملك :لاق قورسُم نب ديعس نع رهزألا نب ةسّبْنَع نع سنوي ان
 ىلب رمع لاق ؟يفرعت الأ نينمؤملا ريمأ اي :يدع هل لاقف ؛ءيش يف رمع متاح

 .اوعنم ذإ تيطعأف ءاوبذك ذإ تقدصو ءاورفك ذإ تنمآ

 نحن انيب :لاق ريخّشلا نب هللا دبع نب ديزي ان :دلاخن نب ةَّرق نع سنوي ان

 بارج ةعطق وأ مدأ ةعطق هعم سأرلا ثعش يبارعأ انيلع ىتأ ذإ دبرملا اذهب

 هللا لوسر يلإ هبتك باتك اذه لحأ لاقف ءدلبلا لهأ ىلع سيل اذه نأك :انلقف

 :هيف اذإف هتأرقف هتذحأف «تاه :موقلا لاقف دلي

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 وبأ لاق- شيقأ نب ريَهُز ينبل هِي هللا لوسر يبنلا دمحم باتك اذه

 ةالصلا متمقأو هللا الإ هلإ الأ مدهش نإ مكنإ -لكع نم يح مهو :ءالعلا

 يبلا مهسو سمخلا مئانغلا نم متيطعأو «نيكرشملا متقرافو ,ةاكزلا متيتاو

 .لَك هلوسر نامأو هللا نامأب نونمآ متنأف -هيفصو :لاق امبرو- يفصلاو دي

 ؟لوقي هلي هللا لوسر تعمس ام ائيدح هللا كحلصأ تاه :موقلا لاقف



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 لك نم مايأ ةثالثو ربص رهشلا موص :لوقي هي هللا لوسر تعمس :لاق

 هللا لوسر نم اذه تعمس تنأ :موقلا لاقف ءردصلا رحو نم بهذي رهش

 ال هلع هللا لوسر ىلع .بذكأ نوكأ نأ نوفاخت مكارأ ال :لاقف ؟لوقي دي

 عاصنا مث ءاهعزتناف ةفيحصلا ىلإ ىوهأ مث ,مويلا ًاثيدح مكئدحأ ال هللاو

 .اربدم

 ىتأ :لاق يميجحلا ةميمت يبأ نع هيبأ نع ورمع نب سنوي نع سنوي انا
 نم ىلإ كوعدأ» :لاق ؟وعدت ام ىلإ دمحم اي :لاقف ٌةيارعأ كي هللا لوسر
 ضرألا نم ةالفب تنك نإ نم ىلإو ءكرض كنع فشك هتوعدف رض كباصأ

 تبدجأف ةنّم كتباصأ نإ نم ىلإو ؛ءكيلع در هتوعدف كتلحار تللضأف

 :لك هللا لوسر لاقف «نيصوأ ءاذه نسحأ ام :يبارعألا لاقف ,««كل تبنأ

 هاقلت نيح كاخأ قلاو ,فورعملا يف دهزت الو «سانلا طبتغت الأ كيصوأ

 نم هل غرفت نأ كلأسف دحاو ولد الإ كل نكي مل نإو هيلإ طسبنم كهجوو

 ال لجو زع هللا نإو ,ةليخملا نم هنإف رازإلا لابسإو كايإو .هنم غرفأف كولد

 .ةليخملا بحي

 فارشأ نم لحجر ءاج :لاق نسحلا نع نوميم نب فسوي نع سنوي ان

 ىلإ كوعدأ :لاق ؟وعدت ام ىلإ دمحم اي :لاقف لي هللا لوسر ىلإ يداوبلا لهأ

 نإو ,كيلع در هتوعد مث تللضأ نإو ؛كل تبنأ هتوعد مث ًتَنْمَأ نإ نم

 ام ثكم مث ,ملسأ مث ءككنع فشك هتوعد مث مغ وأ مه وأ برك كباصأ

 ,يبنصوأف يلهأ ىلإ عوجرلا ديرأ نإ هللا لوسر اي :لاق مث ثكمي نأ هللا ءاش

 ءيش يأ نم :لاقف ,قّدصت نأو هللا ىوقتب كيصوأ :ِهِلَي هللا لوسر لاقف

 انلكو :لاقف ءكمدغ نمف :لاق ؟لبإ هل انلكو :لاقف ؛ءكلبإ نم :لاقف «قدصتأ

 اذه اي :لي هللا لوسر لاقف ؟لام هل انلكو :لاقف «كلام نمف :لاقف ؟منغ هل

 .ةنسح كيلع ةقدص اههإف سانلا نع كناسل فكت



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هللا دبع نب ريرج مالسإ
 هنأ هللا دبع نب ريرح نع يِعّْشلا رماع نع ديز نب دواد نع سنوي ان

 ءريرج اي كدي يبرأ :كلي هللا لوسر لاقف هعيابأ هلي هللا لوسر تيتأ :لاق هثدح

 اهكردأف ءملسم لكل ةحيصنلاو هلل ملست نأ ىلع لاقف ؟هم ىلع :تلقف
 سانللو هل تناكف «تقطأ اميف هللا لوسر اي :لاقف ءاّنطف ًالحر ناكو «ريرج

 :سمح ىلع مالسإلا ينُب :لوقي هلو هللا لوسر تعمسو :ريرح لاق ءّدعب نم
 موصو «تيبلا جحو «ةاكزلا ءاتيإو ,ةالصلا ماقإو هللا الإ هلإ الأ ةداهش

 .تاضمر

 نب رمع نب هللا دبعو برح نب كامس نع عيبرلا نب سيق نع سنوي ان
 ةباصع ىرسك ضرأ نحتفتل :لوقي ْدِك هللا لوسر تعمس :لاق ةرَمَّس نب رباح
 .نيملسملا نم

 ةرافغ نب رثؤم نع ميحّس نب ةلبح نع عيبرلا نب سيق نع سنوي ان

 لوسر ىعياب :لاقف سيقلا دبع نم بكر يف ةيصاصخلا نباب تلزن :لاق يدبعلا
 امي ةبيط ةاكزلاو ؛تيبلا جحو «ناضمر مايصو «سمخلا تاولصلا ىلع دي هللا

 امأ عيطتسأ ال اذه لك هللا لوسر اي :تلقف هللا ليبس يف داهجلاو ءكسفن

 فامحأ ينإف داهجلا امأو هيلع نولمتعي يلهأو هيف شيعأ لام الإ يل سيلف ةاكزلا

 الو داهج ال :لاقف نبع هدي فكف هللا نم بضغب ءوبأف رفأف يسفن عشخت نأ

 نهلك نهيلع كعيابأف كدي دم هللا لوسر اي تلقف ؟ةنجلا لخدت مبف ,ةقدص

 .هعيابف هدي طسبف

 :لاق هللا دبع نب ريرج نع ناذاز نع يِلَكلا ةّيح يبأ نب ىيحب نع سنوي ان

 بكار علط ءارحصلا ىلإ انغلب املف ءاون ةلكآ لبإ ىلع لي هللا لوسر عم انجرح
 :هلل هللا لوسر لاق اند امف ءاذه ديري مكايإ لي هللا لوسر لاقف ءانوحن عضوي

 تدرأ :لاق ؟ديرت نيأ :لاقف (يريشعو يدلوو يلام نم :لاق ؟تلبقأ نيأ نم

 املف ؛مالسإلا ئملع هللا لوسر اي :هل لاقف ءتبصأ دق :هل لاقف ل هللا لوسر



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هللا الإ هلإ الأ دهشت» :هل لاقف «هريعب انففح هيلع لبقأ دق لَ هللا لوسر انيأر

 ,«ةبوتكملا تاولصلا يلصتو» :لاق «تررقأ :لاق هللا لوسر ًادمحم نأو

 جحتو» :لاق «تررقأ :لاق ««ةضورفملا ةاكزلا يدؤتو» :لاق «تررقأ :لاق

 هللا لوسر لاقف «تررقأ :لاق ««ناضمر موصتو» :لاق تررقأ :لاق ««تيبلا

 ةكبش يف هريعب لحجر تعقوف هلط هللا لوسر عم راسف ,«مالسإلا اذه» :ي

 هيلإ بثوف ؛مكاحأ ِدلو هللا لوسر لاقف هسأر ىلع لجرلا عقوف «رثعف ناذرج
 ءاش ام هنع ضرعأف لحرلا ىضم دق هللا لوسر اي :الاقف هادنسأف رامعو ةفيذح

 ناوشحي ناكلم تيأر يف تضرعأ نيح بورت ملأ» :لاقف ههحوب لبقأ مث ءهللا

 :ك5 هللا لوسر لاقف ءًاعئاج ناك لجرلا نأ تفرعف ««ةنجلا رامث نم هيف يف

 مُهتسَميِ أوُسيلَي َمَلَو أوُتماَء َنيِذَلَأ ) نم هللاو اذه .«اريثك رجأو ًاليلق  لمع»

 املف هانلمتحاف «مكاخأ اولمحا» 4 َنوُدَتَهُم مهَو نمل ُمُهَل كِيتَلْوُأ ملعب

 مث ءانلعفف .هوطّتحو هونفكو هولسغا :ِلَي هللا لوسر لاق ءاملا ىلإ هب انيهتنا

 حلا نإف هل اودحأ :لاقف ربقلا ريفش ىلع ِهلَو هللا لوسر سلج مث هيلع ىلص

 .انريغل قشلاو انل

 نب يلع نب دمحم ٍنثدح :لاق يانكلا نيمأ نب نمحرلا دبع نع سنوي ان

 لوسر ىلإ يبارعأ ءاج :الاق ؛يرهزلا ٍيثدحو ؛بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا

 ىلإ لي هللا لوسر تفتلاف ءأرقف مالسإلا مهدازف اوملسأ يموق نإ :لاقف لو هلل

 فلحخ يدوهي لاقف «يعم ناك ام تقفنأ دق :لاقف ةقفن هيلإ عفد ناك لحرلا

 لاقف ءاذكو اذك طئاح رمت يف كفلسي ءاقرو كيطعي لحجر اذه :يي هللا لوسر

 ليك يف ىمسم رمت يف انفلست نكلو ًاطئاح كل يمسن ال» :ي هللا لوسر

 :ه5 هللا لوسر لاقف هعم ًاقرو لح مث ,يدوهيلا هعيابف ؛«مولعم لجأ ىلإ مولعم

 املف «ةزانج يف دلك هللا لوسر جرف «كموق امب ثغأف قحلإ يبارعألا ىلإ اهعفدا

 «يرمت ٌنيضقت الأ دمحم اي :لاقف يدوهيلا ماق «هيلع اوثحو هربق يف تيما عضو

 نب رمع لاقف ؛مهقوقحب سانلا نولطمت الإ بلطملا دبع نب اي مكملعأ ام هللاوف



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 «كمطح تأجول :يرهزلا لاقو «كفنأ تأجول هسلجب الول هللاو :هفذ باطخلا
 ءيبلط نسحيف هرمأت نأ ؛جوحأ اذه ريغ ىلإ تنأ رمع اي :ي هللا لوسر لاقف

 دارأ ناك يذلا وهو ءلاذكو اذك طئاح ىلإ هعم قلطنا ,.هءاضق نسحأف ئرمأتو

 ماعطلا نع هل فشكي نالفل لقف هلحدأف هل هيمسي نأ ىبأف لي هللا لوسر نم

 (هايإ كمتشب اعاص اذكو اذك هل لكو هلام هفويلف هرمف هيضر نإف «هايإ هيريل

 يدوهيلا لاقف هي هللا لوسر هب هرمأ ام هل لاكف ىضرف هارأف ءرمع هب قلطناف

 هيلع ىسوم انل فصو امث انباتك يف اندجو ام ءيش ىقب نكي مل هنإ :رمعل

 ينأ كدهشأ انأف هنم نآلا هانيأر دقف ملحلا الإ يلي دمحم يف هانيأر دق الإ مالسلا

 ةقدص كلمأ ام فصن نأ دهشأو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هلإ الأ دهشأ

 تام يدوهيلا اذه نإ من :لعفت كي هللا لوسر عم نمل هلعجا نكلو مهلك

 هريرس اًضيأ يلع لمحو نمألا هقتاع ىلع هريرس لمحف هلي هللا لوسر جرحف

 .رسيألا هقتاع ىلع

 هيطعي ناكو ؛همع رجح يف وه امنيب نيداجبلا وذ ةنيزُم نب هللا دبع ناك لاق

 تلعف نئل :هل لاقف لِي دمحم نيد عبات دق هنأ همع غلبف «هيلإ انسحم ناكو

 لك هنم عرتف ملسم ينإ :لاقف ؛كتيطعأ ءيش لك كنم نعزنأل اًدمحم تعبتو

 «نينثاي امل ناك اًداجب هل تعطقف همأ ىتأف هبوث نم هدرج ىح هاطعأ ءيش

 املف « حبصلا دلو هللا لوسر عم ىلصف حبصأ مث ءافصن ىدتراو اًمصن رزتئاف

 هآرف ((لعفي ناك كلذكو) ءهاتأ نم رظني سانلا حفصت هيل هللا لوسر ىلص

 وذ هللا دبع تنأ لب :لاقف «ىرعلا دبع انأ :لاق ؟تنأ نم :لاقف هيلو هللا لوسر

 هتوص عفري ناكو دل هللا لوسر باب مزلي ناكف .يلاب مرلاف «نيداجبلا

 ؟وه يئاَرُمأ هللا لوسر اي :باطخلا نب رمع لاقف «حيبستلاو بيحنلاو نآرقلاب

 .نيهاوألا دحأ هنإف كنع هعد :لاق



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 "”سدقملا تيب ىلإ كي هللا لوسرب ءارسإلا ثيدح

 ىلإ اًموق هي هللا لوسر اعدف :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

ا :ةعمز لاق «يغلب اميف مهيلإ غلبأو مهملكو مالسإلا
 

 مث :لاق ١ 4ك ِهّيَلَع لأ لول ١ :قاعت هلوق «كاعم ىريو سانلا كعم

 تيب وهو «ىصقألا دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم هب يرسأ لص هللا لوسر

 ناكو ءاهلك لئابقلا يف يشفو ةكمي مالسإلا يشف دقو «ءايليإ نم سدقملا

 هناطلسو هتردق يف لجو زع هللا نم رمأو صيحمتو ءالب «هنم ركذ امو «هآرسم

 هللا رمأ نم ناكو «قدصو نمآ نمل «كايبو ةمحر و ىدهو «بابلألا يلوأل ةربع

اع ىح «دارأ ام هتايآ نم هيريل ىاش امكو ءاش فيك هب يرسأف «نيقي ىلع
 ني

 ديري ام امب عنص يلا هتردقو «ميظعلا هناطلسو لجو زع هللا رمأ نم نياع ام

 ."”هقدصي نم ركذ يح

 نع ركب يبأ لآ ضعب ئئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 اىرسأ لجو زع هللا نكلو لي هللا لوسر دسح دقق ام :لوقت ة: تناك اهنأ ةشئاع

 تيرأ» :لاقو ؛مالسلا امهيلع رم نبا ىسيعو ليرح ةينآ نم هبرشو تبللاو

 ."”«ةالصلا يلع تضرفو :لاقو ءاذكو اذك ءامسلا يف تيرأو رانلاو ةنجلا

 يررهحألا ةمالعلل جارعملاو ءارسإلا يف جاهولا رونلا عوضوملا اذه يف رظنا (019

 ةمالعلل جارعملا ةصقو «يمساقلا نيدلا لامحل جارعملاو ءارسإلا كلذكو ءانقيقحتب

 يبلحلا يلع ةيشاحو «يطيغلل ريبكلا جارعملاو ءامهيلع يريدردلا ةيشاحو يطيغلا

 .ط - انقيقحتب اهلك قداصلا رفعج يديسو ءرصان نبال جارعملاو ءارسإلاو ءامهيلع

 .توريب -ةيملعلا بتكلا راد

 )15/1/١(( هخيرات يف ركاسع نباو ؛(107/4) مكاحلاو «(113) يذمرتلا هاور (؟

 .(1137/4) روثنملا ردلا :رظناو «راتسألا فشك (09) ؛(1//4) هدنسم يف رازبلاو

 .هوحنب هركذف هب قاحسإ نبا نع )١7/4(( هريسفت يف يربطلا هاور (؟)



 ةاحسإ نباي ةيوبنلا ةريسلا
 نبا نثدح :لاق يراصنألا عمجم نب ليعامسإ نب ميهاربإ نع سنوي ان

 تيقل» :لاق هلي هللا لوسر نأ بّيسملا نب ديعس ينربخأ :لاق يرهزلا باهش

 جرخ امنأك رمحأ لجر ىسيع اذإف ,سدقملا تيب دنع ىسيعو ىسومو ميهاربإ
 انأو ,2")ةَءوُنش لاجر نم هنأك برض بحش لجر ىسوم اذإو «''ساميد نم
 حدق ترتخاف «ذيبن حدقو نبل حدق «نيحدقب تيتأف هب ميهاربإ دلو هبشأ
 توغل ذيبنلا حدق تذخأ ول «ةرطفلل تيده :مالسلا هيلع ليربج لاقف نبللا
 ."”«مهتمنأف ةالصلا تناحو «كتمأ

 نب ىسيعل دلي هللا لوسر لاق ام :رمع نب هللا دبع لاق :باهش نبا لاق

 لجر اذإف تيبلاب فاطأ يارأ» :لاق هنكلو سامبد نم جرخ اغأك رمحأ مترم

 :تلقف .ءام هسأر نم قارهأ وأ .هسأر فطني نيلجر نيب يشمب ميشح رمحأ

 نيعلا روعأ رمحأ لجر اذإف تفتلا مث ,ميرم نب ىسيع اذه :اولاقف ؟اذه نم

 .«لاجدلا اذه :اولاقف ؟اذه نم :تلقف «ةيفاط ةبنع هنيع امنأك نيميلا

 ترضح :لاق روعألا ليَضف نع يرصبلا رانيد نب دلاخح نع سنوي ان
 سانلا ىطنختف ةزانحللا ىلع ىلص دقو ةيلاعلا وبأ ءاجف كلام نب سنأ اهيف ةزانح
 «ناسنرب وأ ؟”سنرب كيلع ةزمح ابأ اي :لاقف كلام نب سنأ ىلإ صلخ ىح

 يلع «تيأر ام قدصلا :لاقف «ناسنرب كيلعو ناكملا اذه ف ةحرابلا كتيأر

 :سنأ لاقف ءايؤرلا اوركاذتف مالسإلا سنرب يلعو ؛يلع ىرت يذلا يسنرب
 ىسومو ميهاربإ ينءاجف «توملا ىلع تفرشأ اًضرم تضرمف ةنيدملاب تنك
 تظقيتساف «يلحر دنع ىسومو يسأر دنع ميهاربإ سلجف «مالسلا امهيلع
 ىلع هنم تفرشأ اًضرم تضرمف ناسارخب تنك انأو :ةيلاعلا وبأ لاق «تئربف

 .مامحلا يأ )00(

 .دزألا نم ةليبق يه (1)
 .(5 43107) ١(« ا//7) يراحخبلا هاور (؟)
 .هب قصتلم هنم هسأر بوث لك :سنربلا (5)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ؛يلحر دنع رخآلاو يسأر دنع امهدحأ سلجف ىسومو ؛ميهاربإ نءاجف توملا

 :لاق ؛يايؤر نم كايؤر نإ يل امهتعنا :كلام نب سنأ لاق «تئربف تظقيتساف

 «فنألا ليوط «محللا قورعم «ةيحللاو سأرلا ضيبأ «ضيبأ لحرف ميهاربإ امأ

 ىلإ برضي هرعش «نيبكنملا ضيرع «ةمدألا ديدش رعشأ لحرف ىسوم امأو

 .")انأ تيأر اذك :سنأ لاقف ؛هيبكنم

 هتمأ نم رفن ةثالث هللا لوسر هّبش :لاق يبعشلا نع ايركز نع سنوي ان

 نبا ىسيعب هبش يفقثلا دوعسم نب ةورْعو ليربجب هّبش يبلكلا ةيخد» :لاق

 .«لاجدلاب هبش ىزعلا دبعو ,ميرم

 امل :لاق ةمركع نع برح نب كام نع رهزألا نب ةسبنع نع سنوي ان

 لك هللا لوسر ليربج ءاجو ءاّيلع كي هللا لوسر مهيلإ ثعب ةظيرق ب نأش ناك

 نع رابغلا حسم هلو هللا لوسر ىلإ رظنأ ينأكف :ةشئاع تلاق «قلبأ سرف ىلع
 .«ليربج اذه» :لاق ؟هللا لوسر اي يبلكلا ةيحد اذه تلقف ليربج هجو

 :لاق لي هللا لوسر نإ :لاق نسحلا نع ةلاضف نب كرابملا نع سنوي ان

 تيأر نم هبشأ دعج مدآ لجر «هربق يف يلصي مئاق وهو ىسوم ىلع تيتأ

 دق لحرم «ليوط باش لجر يلع ملسف ىسيع ىلع تررمو «ةءونش لاحرب

 .ةرمح هولعت

 لوسر ىلع ضرف :لاق يدسلا ليعامإ نع رصن نب طابسأ نع سنوي ان

 .ًارهش رشع ةتسب هرجاهم لبق هب يرسأ ةليل سدقملا تيب يف سمخلا كي هللا

 دبع نع رم نب ورمع نع ةَيْثَع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع سنوي ان

 ليحأو لاوحأ ثالث ةالصلا تليحأ :لاق لبح نب ذاعم نع ىليل يبأ نب نمحرلا

 وحن ىلصف ةنيدملا مدق لك هللا لوسر نإف ةالصلا لاوحأ امأف لاوحأ ةثالث مايصلا

 لاح هذهف «ةلبقلا ىلإ هلوح لجو زع هللا نإ مث ءًأرهش رشع ةعبس سدقملا تيب

 )١( هريسفت يف يربطلا هاور )8/١١(« «لئالدلا» يف يقهيبلاو )7/-2353 795(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 يراصنألا ديز نب هللا دبع ءاجف «ةالصلا هرضح امدنع اومسقني نأ اوداكو

 انيب نإ «هللا ءاش نإ كتقدص ًامئان نكأ مل نأ كتربخأ ول هللا لوسر اي :لاقف
 هللا :لاقف ةلبقلا لبقتساف ءرِضّخ بايث هيلع ًاصخش تيأر ناظقيلاو مئانلا نيب انأ

 هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأ «نيترم هللا الإ هلإ الأ دهشأ ؛ىئثم «ربكأ هللا ربكأ
 هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا ءئثم حالفلا ىلع يح «ىيثم ةالصلا ىلع يح «نيترم

 يح هلوق نم غرف نيح هنأ ريغ هتلاقم لثم لاقف ماق مث «ةعاس لهمأ مث «هللا الإ
 هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا ,ةالصلا تماق دق «ةالصلا تماق دق :لاق حالفلا ىلع

 لالب رمأف «ًالالب اهملع لَو هللا لوسر لاقف ؛ئثم ئنثم ةماقإلاو ناذألا ءهللا الإ
 يرأ يذلا لثم تيأر دقل هللا لوسر اي :لاقف باطخلا نب رمع ءاجو ءامي نذأف

 ىلإ ىهتنا اذإ لجرلا ناكو «ىرخأ لاح هذهف ؛كيلإ قبس هنكلو «يراصنألا
 مكب نيتنثاو ةدحاوب هيلإ نوريشيف ؟متيلص مك :مهلأس ةالصلا ف مهو سانلا

 دجوف ذاعم ءاجف «ةالصلا نم ىقب اميف نولحدي مث «مهتاف امب نوؤدبيف ناك
 غرف املف «ىلصف كردأ ام ىلع تبثف هتالص ضعب ىلص دق خلك هللا لوسر
 نيب دق :ِلي هللا لوسر لاقف هتاف ام ىضقف ذاعم ماق هتالص نم هي هللا لوسر

 ."0لاح هذهف ,اولعفاف اذكهف ,ذاعم مكل
 مايأ ةثالثو ءءاروشاع موي ماصف ةنيدملا مدق ِهِيلَو هللا لوسر نإف مايصلا امأو

 اَهيأتَي » :لجو رع هللا لزنأف ناضمر رهش ضرف لجو زع هللا نإ مث ءرهش لك نم
 0 َلَعَو » :ىلاعت هلوق ىلإ 4 ُماَيِضلآ ْمُكيَلَع بيك وكما َنيِذَلأ
 معطأو رطفأ ءاش نمو ماص ءاش نم ناكف 4 ٍنيكَسِم ماَعَط ُةَيَذِف مُنوقِمِطُي
 ماعطإلا بتكو ميقملا حيحصلا ىلع مايصلا بجوأ لجو زع هلل نإ مث ءائيكسم

 ٌربشلآ ْمُكدِ دهس نَمَف » :لجو زع هللا لزنأف موصلا عيطتسي ال يذلا ريبكلل
 مل ام ءاسنلا نوتأيو نوبرشيو نولكأي اوناكو «تايآلا رخآ ىلإ 4 همصَيِلَف

 .(580/5) روثنملا ردلا :رظناو ءهوحن 10/6/١١(( دنسملا يف دمحأ هاور 1(



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 راصنألا نم لجر ناكف ءءاسنلا نايتإو بارشلاو ماعطلا اوكرت اومان اذإف ءاوماني

 -حبصأ نعي- ظقيتساف مان هرطف دنع ناك املف ؛هل ضرأ يف لمعي ةمرص ىعدي

 دق كارأ يل ام :6 هللا لوسر هل لاقف ءاديدش اًدهج دهجف اًمئاص حبصأف

 هللا لزتأف ءاسنلا نايتإب هسفن لجر سلتخاو «هلاح نم ناك ام هريخأف ؟تدهج

 .ةيآلا رحآ ىلإ "04 جُكِبآَسن لِ ْتَقَرلأِماَيِضلآ ليل كَل لجأ » :لجو زع

 .لالب نْذَأ نم لوأ :لاق مساقلا نع هللا دبع نب نمحرلا دبع نع سنوي ان

 نب نامثع مدق :لاق يرهزلا ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان

 لك هللا لوسر هيلع درف هيلع ملسف يلصي هدحوف هي هللا لوسر ىلع نوعظم

 .يلصي وهو
 يبشلا رماع نع دانزلا وبأ نثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 راشأف ؛يلصي وهو لي هللا لوسر ىلع تملسف تلد :دوعسم نب هللا دبع نع

 يلع درت ملو نوعظم نب نامثع ىلع تددر مل :هل تلقف «مالسلا ىلع دري ملو

 نإو [....] ءاشي امك راهنلاو ليللا بلقي لجو زع هللا نإ :كِي لاقف

 .ةالصلا يف ملسو الإ لإ ثدح[...]

 ىلوم دمحم يبأ نب دمحم ئثدح :لاق قاحسإ نبا نع سنوي ان :دمحأ ان

 نبا نع دمحم يبأ نب دمحم كش «ةمركع وأ [....] ئثدح :لاق تباث نب ديز

 رشع ةعبس سأر ىلع بحر يف ةبعكلا وحن ماشلا نع ةلبقلا تفرص :لاق سابع

 ورمع [......] هل هللا لوسر [..... ] ةنيدللا و هللا لوسر مدقم نم اًرهش

 .عيبرلا نب عيبرلاو فرشألا نب ر بعك "000. ] يبأ نب فرشألا نب رب بعكو

 )١( ةيآ :ةرقبلا ةروس )85/١185-4١(.

 .لصألاب سمط [.....] نيب ام )١(



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 لك يبنلا تاوزغ ضعب

 .نارحلا نسحلا نب هللا دبع

 خيشلا ةياور فاّوّصلا نسحلا نب دمحأ نب دمحم ىلع وبأ هنع هأور ام

 سراوفلا يبأ نب دمحأ نب دمحم حتفلا يأ لضافلا

 تباث نب يلع نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا مامإلا ليلحلا خيشلا هب انثدح امث

 . يشرقلا

 .هب هللا هعفن

 .قيوسلا ةوزغ هولتي

 .ثالث ةنس دحب ىلإ رمأ يذ ةوزغ

 فقو
 .هنع هللا افع يراصنألا لاس نب ميهاربإ نب , ليعامسإ هيف أرق

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ردب ةوزغ نم ةعطق
 بيطنملا تباث نب يلع نب دمحأ ركب وبأ ظفاحلا مامإلا خيشلا انربحأ

 انريخأ :لاق ةئام عبرأو نيسمخو عبرأ ةنس نم ناضمر رهش ف قشمدب يدادغبلا

 انأ :لاق فاوصلا نسحلا نب دمحأ نب دمحم ىلع وبأ :ان :لاق ظفاحلا ميعُت وبأ

 مث لاق قاحسإ نب دمحم نع ةملس نب دمحم ان :يليفثلا ان :ينارحلا بيعش وبأ
 را سا سلا مس محال وم ل هك و < ِ

 مكل َبِلاغ ال َلاَق و خُهلَمَعأ طيش هل 0 :لاعتو كرابت لاق
00 00 

 )١( ةيآ :لافنألا ةروس )4/8(.



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 مهل ركذ نيح مهل مشعح نب ةقارسب ههبشتب مهايإ سيلبإ جاردتسا ركذو

 هنيبو مهنيب تناك يلا برحلا يف ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب نيبو مهنيب ام

 دونح ىلإ هللا ودع رظنو « َناَتَئِفْلا ِتءآَرَت اًمَلَف » :ل هيبنل لجو زع هللا لوقي

 ْىَلَع صكَت » :مهودع ىلع نينمؤملاو هلوسر محك هللا دمأ دق ةكئالملا نم هللا

 هنإ هللا ودع قدصو 4 َنوَرَت ال ام ئرأ نإ مكي ٌءَىرَب نإ َلاَقَو ِهيَبِقَع
 فكفاَحأ ينور الام ئزأ و مُكَي ٌءَىرَب نإ » :لاقف نوري ال ام ىأر

 هنوري اوناك مهنأ يل ركذف ؛مهملسأ مث مهدروأف 4 يماقِعْل ُديِدَس ُهَّللآَو هللا

 ىقتلاو «ردب موي ناك اذإ تح «هنوركني ال ةقارس ةروص يف لزتم لك يف

 نب ريمعو «ماشه نب ثراحلا هيبقع ىلع صحت نيح هآر يذلا ناكو «ناعمجلا

 مث بهذف هللا ودع لثمو ةقارُس اي نيأ :لاقف امهدحأ ركذ دق «يحمجلا بهو

 مهنع هيبن ريخأف مهتفصب مهفصوف مقوم دنع نوقلي امو رفكلا لهأ هللا ركذ

 ْمُهَعَلمُهَفلَح نم مهي دْرََف ٍبْرَحْلأ ى مَقَقتَ 5 د اّمِإَف  هلوق ىلإ ىهتنا قح

 ام مُهَل أوُّدِعَأَو » «نولقعي ٍمهلعل مهئارو نم مه لكنف يأ « توُركَّدَي

 هللا َوُدَع ءهب توبه ٍليَحْلا ٍطاَبَر نمو قو نم مُثَعطَتَسآ

 نِم أوقفت اّمَو مُهملمَي للا [هتوقلعت ال ٌرِهِنوُد نِم نيِرْخاَءَو َمَكَوُدَعَو

 سو ١ :هلوق ىلإ 01 يب توُمَلظُن ال َرَْأَو مُكَيَلِإ َفوُي هلآ لمس ف ءْنَغ
 يأ "04 تح توُملظَت ال رْشَأَو مُكَيَلِإفَوُي هلآ ٍليِبَس ىف ءَْس نم أوقف

 نِإَو » : :لاق مث ايندلا يف هفلخ لحاعو ةرآلا يف هللا دنع هرحأ مكل عيضي ال

 مالسإلا نعي ءملسلا ىلإ كوعد نإ يأ "4 7 حجات ملَصلِل أوحَتَج

 ٌعيِمَّسلآ وه » هللا نإ كيفاك هللا نإ 4 ِهّللأ لَع َلَكَوَتَو » «هيلع مهحلاصف

 .(ه1/) ةيآ :لافنألا ةروس ١9(

 .(50) ةيآ :لافنألا ةروس )١(
 .(51) ةيآ :لافنألا ةروس (9



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ءارو نم وه 274 هلآ َكَّبَسَح َكِرِإَف كلوُعَدْح نأ أوديري نك م١ 4 مِلَعْل
 4 َتييِْؤُمْلَابَو 9 فعضلا دعب 4 هرّصتي كىلَدَتأ ىذا ََه ١ «كلذ

 يف ام َتَقَقنَأ َوَل » مهيلإ كنعب يذلاب ىدهلا ىلع 4 َمِوُنُق تيب َفْلأَو )

 هنيدب 4 ْمْجَتْيَب َفّلأ هللا ّنِكَلَو ْرهِبوُلف ترتب َتْفْلَأ آم اًعيِْج ِضَرَألآ
 11 ك2 يلا كأي :لاقو .4 يك يَ نإ ) هبلع مهعمج يذل

 ىلَع َسييِيْؤَمْل ٍضَرَح بلا امتي (2) تيِيْؤُمْلا ني ء َكَعَبتأ ِنَمَو
 تبي نكن د تناولي َنوَُص نوع مكي نكي نإ نائل
 ال يأ "”4 َتروُهَقْفَي ال ُمْوَق ْرُمتَأب اورفك تريل ني اَقْلَأ أَوُبِلْعَي ُهَعَأَم

 .””رش الو ريخب ةفرعم الو قح الو ةين ىلع نولتاقي
 ةملس نب دمحم ان :لاق يليفُتلا انأ :لاق نارحلا نسحلا نب هللا دبع انربخأ

 هللا لوسر لاق :لاق يلع نب دمحم رفعج وبأ ئيئدح لاق قاحسإ نب دمحم نع

 تيطعأو ءاًروهطو اًدجسم ضرألا يل تلعجو ,؛بعرلاب ترصن» :ي
 ةعافشلا تيطعأو ,يلبق ناك يبنل لحت ملو مناغملا يل تلحأو ,ملكلا عماوج

 هودع نم « ئررتسأ هَل َنوُكَي نأ ٍيِل تراك ام ط ««يلبق ين نقؤي مل سمح
 ضرألا نم هيفني يح هردع نخني يأ 4 ٍضْرَأْلآ ىف ختي َىَح )
 ٌديِرُي ُهَللآَو » لاحرلا ذحأب ءادفلا «عاتملا يأ 4 اَيَنَّدلآ َضَرَع توُديرت 9

 هب كردت يذلا هراهظإ نوديري يذلا نيدلا روهظب مهلتقب يأ "24 رجالا

 ىراسألا نم 4 د مدح اميه مكمل قبس هل نب تت اول ١ ةرل

 نكي ملو «يهنلا دعب الإ بذعأ الأ قبس نأ الول يأ « ْمِظَع ٌباَذَع ١ مئاغملاو

 )١( ةيآ :لافنألا ةروس )38-519(.

 .(51-56) ةيآ :لافنألا ةروس (؟)

 .(770 6//27051) ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلاو «(5 4 4 25 5 0/7) يربطلا خيرات رظنا (؟)

 .(517) ةيآ :لافنألا ةروس (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نمحرلا نم ةدئاعو 0 ا «متعنص اميف مكبذعل ,مهاف

 ُروُفَع هللا يرإ هلآ أوه آو اهي ًالَلَ َمثَمَِع ام أوُلُكَف ) لن حما

 ىف هلل ملي نإ ئرشألا تي مكيدن أ ف نَمَل لق ّيَبلآ اجيأتَي 2) مح
00 

 ٠ 4ٌكديِحَرروُفَع هلو َمُكَل رف ِرِوغَيو مكي َدِخَأ امي اريح و ا

 هللا لوسرل تركذ نيح تلزن هللاو يف :لوقي بلطملا دبع نب سابعلا ناكف

 يئضوعف ؛يلع ىبأف ءئم ذحأ ىلا ةيقوألا نيرشعلاب ئيضاقي نأ هتلأسو يمالسإ

 هتمحر نم وحجرأ ام عم «يلاع برضي ًارحات مهلك ًادبع نيرشع اهنم هللا

 يف ةيالو راصنألاو نيرجاهملا لعجو لصاوتلا ىلع نيملسملا ضح مث «هترفغمو
 ُوُلَعَفَت اَّلِإ ١ :لاق ضعب ءايلوأ مهضعب رافكلا لعج مث ,مهاوس نم نود نيدلا

 رفاكلا نود نمؤملا نمؤملا ىلوتيل يأ 4ٌريبك ُداَسَقَو ضرَألا ىةتِف نكت
 دسافملا روهظ يف «لطابلاو قحلا يف ةهبش يأ 4 ٌةَتّتِف ٌةكَتِف نكت » حر اذ ناك نإو

 نمث ماحرألا ىلإ ثيراوملا در مث ؛نمؤملا نود نم رفاكلا نمؤملا يلوتب «ضرألا يف

 :لاقف مهنيب يلا ماحرألا ىلإ مهدرو «راصنألاو نيرجاهملا نم ةيالولا دعب ولسأ

 أرصتو أوَواَء َنيِذْلَو هلل ٍليِبَس ىف اوُدَهَِجَو أوِرِجاَهَو أونَماَء تيا 2

 لري ْاوُكَماَ َنيِذَلَو | ميك فذ ةَرِفْغَم م اَقَح َنوُئيِؤُمْل مه كلتوأ

 7 زا هَ ماسلا اوُلوَأَو كدي َكِيتلوأف َمكَعَم أوُدَهَِجَو أوُرَجاَهَو ُدَعَب
 .27 4 يِلَع ِءْىَس ٍلكَب لكَ هلأ نإ ١ :ثاريملاب يأ 4 هللا ب تك ىفٍض عَ

 ©9:اًردب دهش نم ددع

 جرزخلاو سوألا راصنألاو نيرجاهملا نم نيملسملا نم اًردب دهش نم عيمج

 نود نيرحاهملا نم ًالجر رشع ةعبرأو ةئامثالث هرحأو همهس هل برص نمو

 .(54-15) ةيآ :لافنألا ةروس ١١(
 .(05 ءال") ةيآ :لافنألا ةروس )1١(

 ملاع .ط ءانقيقحتب «نيربحلا انهم نب هطل ردب لهأ حرش يف ردصلا ءافش :رظنا ()

 .توريب -بتكلا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 جررخلا نمو الجر نوتسو دحاو سوألا نمو ءًالجر نونامثو ةثالث راصنألا

 نب بلطملا نب نم مث شيرق نم كي هللا لوسر عم دهشتساو ًالجر نوعبسو ةئام
 نب ةبّتع هلجر عطق «فانم دبع نب بلطملا نب ثراحلا نب ةديبع :فانم دبع

 .ءارفصلاب تامف سمه دبع نب ةعيبر

 فانم دبع نب بيْهَأ نب صاقو يبأ نب ريمُع :بالك نب ةرهز نب نمو

 .ناشبغ يب نم ءمهل فيلح ةلضن نب ورمع دبع نيلامشلا وذو «ةرهز نبا

 نب دعس ب نم ءمط فيلح «ريكبلا نب لقاع :بعك نب يدع نب نمو

 .باطخلا نب رمع ىلوم عجهمو «ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب ثيل
 .ءاضيب نب ناوفص :رهف نب ثراحلا نب نمو

 دبع نب رشبمو ةمثيخ نب دعس :فوع نب ورمَع نيب نم مث «راصنألا نمو

 .ربنز نب رذنملا

 هل لاقي يذلا وهو «ثراحلا نب ديزي :جرزخلا نب ثراحلا نب نمو

 :ةملس نب ؛ بعك نب منع نب بعك نب مارح يب نم مث ةملس نب نمو

 . يلعملا نب ب عفار :كلام نب ةثراح دبع نب بيبخ وأ بيبُح نب نمو

 .ثراحلا نب ةقارس نب ةثراح : راجنلا نب يدع نب نم مث «راجنلا ب نمو

 ءداوس نب ثراحلا انبا ذوعمو فوع :راجنلا نب كلام نب مْنَع نب نمو

 ٍرفت ةينامت ىارفع انبا امثو

 ان اونا اول يطل يب اكيلتلا هَ َنيِذّلا » :انل

 نكت ملأ اَولاَق ضألا ىف َنيِفَعَضَعَسُم



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
05 0 
 4 اًريِصَم َتَءاَسَو ٌمَهَج ْمُهنَوأَم َكِتلوَأَف

 هللا لوسر ”[رجاه املف ةكم. هلو هللا لوسرو] اوملسأ اوناك مهنأ كلذو

 عم اوراس مث اونتتفاف مهونتفو ةكمب مهرئاشعو مهءابآ مهسبح ةنيدملا ىلإ هي

 .نوّتفَم ةيتف مهف اًعيمج هب اوبيصأف ردب ىلإ مهموق

 نب ليقعو ةعيبر نب ثراحلا :يّصق نب ىّرعلا دبع نب دسأ نب نمو
 .دسأ نب بلطملا نب دوسألا

 نب ديلولا نب سيق وبأو ةريغملا نب  هكافلا نب سيق وبأ مورخم نب نمو
 .فلح نب ةيمأ نب ىلع :حمُج نيب نمو .ةريغملا

 جاجحلا نب ةّيَتُم نب صاعلا :مّهَّس نب نمو

 ميلس ينب ةورغ

 بقع يف ردب نم هغارف ناكو ةنيدملا ىلإ ردب نم ٌهلي هللا لوسر مدق املف

 يئب ديري هسفنب ازغ ىح لايل عبس الإ ةنيدملاب مقي ملف «لاّوش لوأ يف وأ ناضمر
 مث ؛لايل ثالث هيلع ماقأف ««©رْدُكلا هل لاقي مههايم نم ءام غلب نيح ميس
 «0هتماقإ يف ىدافو ةدعقلا اذو لاّوش ةيقب ماقأف ءاديك قلي لو ةنيدملا ىلإ عجحر

 .شيرق نم يراسألا لج كلت

02 

 )١( ةيآ :ءاسنلا ةروس )917(.
 .(5187/؟) «ماشه نبا ةريس نم ةدايز [.....] نيب ام )١(

 .(54517/1) يربطلا خيراتو «(5370/9) ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا ()

 .(177/5) يحلاصلل داشرلاو ىدحلا لبس :رظنا (5)

 .ًالجر ىطعأو ًالجر ذحأ يأ (0)



 2 احسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 .(0) وهمه < +«

 قيوسلا هورغ
 كلت ىلوو «ةجحلا يذ يف قيوسلا ةوزغ برح نب نايفس وبأ ازغ مث

 .ةنسلا كلت نم نوكر شملا ةجحلا
 نب دمحم ان :لاق يليقُتلا انثدح :لاق ينارحلا نسحلا نب هللا دبع انربحأ

 رفعج نب دمحم ئئدح امك نايفس وبأ ناكف :لاق قاحسإ نب دمحم نع ةملس

 ؛كلام نب | بعك نب هللا دبع نع ءمَهَأ ال نمو «نامور نب ديزيو «ريبزلا نبا

 سحمي الأ فلح ردب نم“ ” شيرق لف ةكم ىلإ عجر نيح «راصنألا ملعأ نم ناكو

 ربيل شيرق نم بكار َيئام ف جرخف هي اًدمحم وزغي ىح ةبانج نم ءام هسأر

 نم :تيت هل لاقي لبج بناج ىلإ ةانق ردصب لزن ىح ةيدجنلا كلسف هنيع

 ليللا تحت نم ريضنلا يب ىتأ يح ليللا نم جرح مث ؛هوحن وأ ديرب ىلع ةنيدملا
 مالس ىلإ فرصناف هل حتفي ملف فاخف هباب هيلع برضف بطخأ نب يّيَح ىتأف

 نذأتساف ؛مهرتك بحاصو «كلذ هنامز يف ريضنلا نب ديس ناكو مكشم نبا

 هتليل بقع نم جرح مث «سانلا ربح نم هل نطبو هاقسو "7هارقو هل نذأف «هيلع

 اهل لاقي اهنم ةيحان اوتأف «ةنيدملا ىلإ شيرق نم ًالاجر ثعبف «هباحصأ ىتأ يح

 يف هل ًافيلحو راصنألا نم ًالجر اودجوو ءامي لخن نم راوصأ يف اوقرحف ضيا

 لي هللا لوسر جرخف  ,سانلا مي رذنو «نيعجار اوفرصنا مث ءامجولتقف اممل ثرح

 نايفس وبأ هتاف دقو ًاعجار فرصنا مث «ردكلا ةرقرق ىلإ ىهتنا تح مهبلط يف
 نوففختي ثرحلا يف ءاهوحرط دق موقلا داوزأ نم ًاداوزأ اوأر دقو «هباحصأو
 انل نوكت نأ عمطنأ لَو هللا لوسر مهب عجر نيح نوملسملا لاقف «ءاجنلل اهنم

 اتايبأ ةنيدملا ىلإ ةكم نم ًايزاغ زهجتي وهو نايفس وبأ لاقف «معن :لاق ؟ةوزغ

 هب ىرثي امب ةرات فّسيو دوزتيف نحطي مث ىلقُي ريعش وأ حمق داصلاو نيسلاب :قيوسلا )١(
 )١074/5(. داشرلاو ىدحلا لبس :رظنا .نمسو لسعب وأ نمس وأ

 .مهنم نيمزهنملا يأ (؟)

 .ةفايضلا ماعط وهو «يرق هل عنص يأ (5)



 مرا قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :رعشلا نم

 لفن مكل اوعمج ام نإف ملهعمجو برثي ىلع اورك
 لود مكأل هدعب ام نإف 2 ممل ناك بيلقلا موي كي نإ

 لسغلا يدلجو يسأر سمي الو ءاسنلا برقأ ال تاللاو

 لصععتشم داؤفلا نإ جرزخ 2 لاو سوألا لئابق اوريبت ىتح
 :كلام نب بعك هباحأف

 لشفلا ةرحلا يف برح نبا شيج ىلع نيعجشملا مأ فه اب
 لبجلا ةيقب اوقرت ر بيطلا مسن نم لامرلا نوحرطي ذإ

 لؤدلا سرعمك الإ كي مل هزم سبق ول عمجي اوءاج
 .يلؤدلا دوسألا وبأ يم هبو ءاطقلا نم رغصأ ةبيود لؤدلا

 :ةكم ىلإ ةنيدملا نم فرصنا نيح برح نب نايفس وبأ لاقو

 ()>وولتأ مو مدنأ ملف فلحل ًادحاو ةنيدملا تريخت نإ

 "'مكشم نب مالس ينم لجع ىلع 2 ةمادم اتيمك ياورف ياقس
 مخمو زعب رشبأ هحرتأل نكأ ملو تلق شيجلا ىلوت املف

 مهرج طيطامت ال يؤل حيرص مقاورس يف مرقلا نإف لمأت
 مدعم ةلح ريغ نم ًايعاس ىتأ بكار ةليل ضعب الإ ناك امف

 دجن ىلإ رمأ يذ ةوُرغ
 ثالث ةنس

 «مرحاو ةجحلا اذ ةنيدملاب ماقأ قيوسلا ةوزغ نم دلك هللا لوسر عجر املف

 اًرفص دجنب ماقأف «رمأ يذ ةوزغ يهو نافطغ نب ديري ًادحب ازغ مث هنم ًاييرق وأ

 .اًديك قلي ملو ةنيدملا ىلإ عجر مث كلذ نم ًابيرق وأ .هلك

 .هيلع مأل اميف لخدأ يأ :مولتأ ملو «ةنيدملا نم دارأ ١١(

 .باوثلاو ءازحلا وهو مكشلا نم ذوحأم :مكشمو «رمخلا ءامسأ نم مسا :انه تيمكلا (1)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نب دمحم ان :لاق يليفثلا انثدح :لاق يئارحلا نسحلا نب هللا دبع انربخأ
 روظنم وبأ هل لاقي ماشلا لهأ نم لجر ئثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع ةملس

 ذإ اندالببل نإ :لاق رضنلا يحأ يمارلا رماع نع يمع ئثدح :لاق همع نع

 هتيتأف لي هللا لوسر ءاول اذه :اولاق ؟اذه ام :تلقف تايارو ةيولأ ىلإ تعفر

 هيلإ عمتجا دقو ؛هيلع سلاج وهو ءاسك اهتحت هل طسب دق ةرجش تحت وهو
 اذإ نمؤملا نإ :لاقف ماقسألا ِهي هللا لوسر ركذف «مهيلإ تسلجف و هباحصأ

 اميف هل ةظعومو هبونذ نم ىضم امل ةرافك ناك هنم هللا هافعأ مث ,مقسلا هباصأ

 هولسرأ مث هلهأ هلقع ريعبلاك ناك يفعأ مث ضرم اذإ قفانملا نإو .هب لبقتسي

 ؟طق تضرم ام هللاو ؛ماقسألا امو :هلوح نمم لحجر لاقف .هولسرأ مل ردي ملو

 هعم ءاسك هيلع لحجر لبقأ ذإ هدنع نحن انيبف :لاق ءانم تسلف انع مق :لاق

 ةضيغب تررمف تلبقأ كتيأر امل هللا لوسر اي :لاقف «هيلع فتلا دق هدي يف ءيش

 ضقت

 «يئاسك يف نهتعضوف نمتذحأف رئاط خارف تاوصأ اهيف تعمسف رجش نم

 نهعم تعقوف نهنع ال تفشكف «يسأر ىلع ترادتسا ىح نهمأ تلبقأف

 تيبأو يئاسكب نهتعضوف :لاق ءكنع نهعض :لاقف «يعم نآلا نهف ؛نهتففلف
 :اولاق ؟اهخارف خارفألا مأ ةمحرل نوبجعتأ :لي هللا لوسر :لاقف نهموزل الإ

 عجرا ءاهخارفب خارفألا مأ نم هدابعب محرأ هلل قحاب ينثعب يذلاوف :لاق «معن

 ." "نمي عجرف :لاق نهعم نهمأو نذخأ ثيح نم نهعضت ىتح نمب

 نارحب نم عرفلا ةوزغ
 لوألا عيبر رهش امي ثبلف ًاديك قلي ملو ةنيدملا ىلإ لي هللا لوسر عجر مث

 زاجحلاب ندعم نارحب غلب ىح ميلس ئبو اًشيرق ديري ازغ مث «هنم اليلق الإ هلك

 عيبر رهش هب ماقأف يزهبلا طالع نب جاجحلل ندعملا كلذو «عرفلا ةيحان يف

 .©”اديك قلي ملو ةنيدملا ىلإ عحر مث ىلوألا ىدامجو رخآلا

 .(5817/؟5) يربطلا خيراتو «(7/4) ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا )١(
 .(4/5) ةياهنلاو ةيادبلاو «(57/7) يربطلا خيرات :رظنا )١(
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 عاقنيق ينب ةوزغ

 نم ناكو عاقُنيق يب لك هللا لوسر ةوزغ نم كلذ نيب اميف ناك دقو

 مكنإف اوملسأو «ةمقنلا نم شيرقب لزن ام لثم هللا نم اورذحا دوهي رشعم

 اي :اولاق ؛مكيلإ هللا دهعو ,مكباتك يف كلذ نودجت ءلَسْرُم يبن نأ متفرع دق

 تبصأف برحلاب مهل ملع ال ًاموق تيقل كنإ كرغي ؛ءكموقك انارت كنإ دمحم

 .سانلا نحن انأ نملعتل كانبراح ول هللاو انإ !ةصرف مهنم
 :عاقنيق ينب دوهي يف لزن ام

 نب دمحم انثدح :لاق يليفُتلا ان :لاق ينارحلا نسحلا نب هللا دبع انربخأ

 نب ديعس نع تباث نب , ديز لآل ىلوم ئثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع ةملس

 لق ف مم مانا مالؤهل لزن ام :لاق سابع نبا نع ةمركع وأ ريبح
 رع 000 متم 5 هد 5
 ىلإ 4 ُداَهِمْلا َسّنِبَو َمئَهَج لإ َوُرَشَحُتَو َوُبَلغْيَس اوُرفك يِذَلَل
 م ردي باحسأ 4 يأ 4 نقلا فى ةيان كل اح ذك ) :هلوق

 ( نفاس ترتوي بف لو هدول ضو نإ لوسر داحس

 رّصَتأْلا لول ٌهتِعَل كلذ ىف ترإ) :هلوق ىلإ

 نب دمحم ان لاق يقل نطلع لاك ارخلا سلا نب ف دم نوح

 اتت يب نأ ةداك نب رمع نب مصاع ئدح :لاق قاحسإ نب دمخ نع ةملس

 لي دبع هيل هاف دمكحل لع اواو يح 1 هلل لوس مه ساحب دحأو

 اوناكو «يلاوم يف نسحأ دمحم اي :لاقف مهنم هللا هنكمأ نيح لولس نب يبأ

 «يلاوم يف نسحأ دمحم اي :لاقف هل هللا لوسر هنع أطبأف «جرزخلا ءافلح

 لاقف :لاق هو هللا لوسر عرد بيج يف هدي لحدأف هللا لوسر هنع ضرعأف

 )١١( ةيآ :نارمع لآ ةروس 95١-"١(.
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 كلسرأ ال هللاو ال :لاقف «ءئلسرأ .لاق مث هللا لوسر بضغو «هللا لوسر

 رمحألا نم ينوعنم عراد ةئامالثو رساح ةئام عبرأ «يلاوم يف نسحت ىح

 لوسر لاقف رئاودلا ىشحأ ؤرما هللاو نإ ؛ةدحاو ةادغ يف مهدصحت دوسألاو

 .كل مه: هللا

 ةملَّس نب دمحم ان :لاق يليفثلا ان :لاق ىنارحلا نسحلا نب هللا دبع انربخأ

 نب ديلولا نب ةدابع نع راسي نب قاحسإ يبأ ٍنئدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع
 نب يبأ نب هللا دبع مهرمأب ثبشت َعاَقْنْيَف ونب تبراح امل :لاق تماّصلا نب ةدابُع

 نب دحأ ناكو هك هللا لوسر ىلإ تماصلا نب ةدابع ىشمو مهنود ماقو لولس

 ىلإ مهعلخخف يبأ نب هللا دبع نم محل يذلا لثم هفلح نم مهلو ؛جرزخلا نب فوع
 لوتأ هللا لوسر اي :لاقف مهفلح نم هلوسر ىلإو هللا ىلإ أربتو هلي هللا لوسر

 رافكلا ءالؤه فلح نم هلوسر ىلإو هللا ىلإ أربأو «نينمؤملاو هلوسرو هللا

 َنيِذلأ اجيأتَي > :ةدئاملا يف ةصقلا تلزن يأ نب هللا دبع يفو هيفف :لاق مهتيالوو

 :هلوق ىلإ 4 ٌءآَيِلَوُأ َمُجُّصَحَب َءاآَيِلْوَأ ئَرَصتلآَو دويل اوُدِخحَكَت ال أنما

 نب هللا دبع ينعي 4 مويف َتوُعِرَسُي ٌضَرم مهيوُلُق ىف َنيِذَلآ ىَرتَف )
 هللا ىَسعف ريد اَبيِصَت نأ َىَسْحَم َنوُلوَقَي »8 رئاودلا ىشحأ :هلوقل يبأ

 كلذو 4 َنوُحْكَر ّمَهَو ١ :هلوق ىلإ « -هدنع ني ِرمَأ وأ حْتَملآَب أَي نأ

 مهفلح نم عاقنيق نب نم أربأو هلوسرو هللا ىلوتأ :تماصلا نب ةدابُع لوقل

 مه هلآ بّرِح َّنِإَف أوَُماَء َنيِذَلآَو ءُهَلوُسَرَو هللا َّلَوَتَي نَمَو » .مهتيالوو
 1 8 كَل

 ١١( ةيآ :ةدئاملا ةروس 05-81١١(.

 )١( يقهيبلل ةوبنلا لئالد «(579/7) يربطلا :رظنا ١74/6 ةياهنلاو ةيادبلا )5/5(«

 يربطلا ريسفتو )515/5(.



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ةدرقلا ىلإ ةثراح نب ديز ةيرس
 ريع تباصأ نيح اهيف للي هللا لوسر هثعب ىلا ةثراح نب ديز ةيرسو

 .دحن هايم نم ءام «ةدرقلا ىلع برح نب نايفس وبأ اهيف «شيرق
 ىلإ كلست يلا اهقيرط تفاحأ دق تناك اشيرق نأ اهثيدح نم ناكو

 راحت مهنم جرحخو «قارعلا قيرط اوكلسف «ناك ام ردب ةعقو نم ناك نيح ماشلا

 نم اورجأتساو «مهراحت مظع وهو «ةريثك ةضف هعمو برح نب نايفس وبأ مهيف

 ثعبو «قيرطلا ىلع مهدي نايح نب تارف :هل لاقي الحر لئاو نب ركب نب
 باصأف ءاملا كلذ ىلع مهيقلف ؛هحولا كلذ يف ةثراح نب ديز هيل هللا لوسر

 .كلَع هللا لوسر امب مدقف «لاحرلا هزجعأو ءاهيف امو ريعلا كلت

 يف دحأ دعب قيرطلا كلذ ىلع اهذحأو اشيرق ركذي تباث نب ناسح لاقف
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 ءدحأ نم هفرصنم نايفس يبأ داعيملل جرح ْهِيلَي هللا لوسر نأ كلذو «ةرخآلا ردب ةوزغ

 .تباث نب ناسح لاقف نايفس وبأ هفلخأو «لايل نامث امي ماقأف ءاردب لزن بح راسف

 اود راح دق ماشلا تاجلف ءاوعد

 مهر وحن اورجاه لاجر يديأب
 جاع لمر نم روغلل تكلس اذإ

 ايسنامث عورنلا سرلا ىلع انمقأ

 هقلخ فصن هروج تيمك لكب
 هلوصأ ىرذت يداعلا جفرعلا ىرت

 انسامتلاو انفاوطت يف قلن نإف

 هدعب سيقلا ئرما نب سيق قلن نإو

 (7كراوألا ضاخملا هاوفأك دالج

 كئالملا يديأو اقح هراصنأو

 (97كلانه قيرطلا سيل اهل الوقف

 كرابللا ضيرع رارج نعرأب

 كراوحلا تافرشم لاوط بقو
 كتاورلا يطملا فافخأ مسانم

 كلاه نهر نكي نايح نب تارف
 ©9كلاح نول هنول داوس يف دزي

 .رحشلا نم كارألا ىعرت يلا :كراوألاو «راغصلا رافألا :تاجلفلا )١(
 .فيثك لمر هب عضوم :جلاعو «ضرألا نم ضفخنملا :روغلا )١(

 خيراتو «(17/79) دعس نب تاقبطو «(74١ص) تباث نب ناسح ناويد :رظنا (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا قش

 : "”فرشألا نب بعك لتقم
 مدقو «ردب لهأ بيصأ امل هنأ هثيدح نم ناكو «فرشألا نب بعك لتقو

 ةيلاعلا لهأ ىلإ هحاؤر نب هللا دبع مدقو «ةلفاسلا لهأ ىلإ ةثراح نب ديز

 نم لتقو هللا حتفب نيملسملا نم ةنيدملا لهأ ىلإ و هللا لوسر امهثعب «نيرّشبم
 دبعو «يرفطلا ةدرُب يأ نب ثيغملا نب هللا دبع ئثدح امك «نيكرشملا نم لتق

 حلاصو «ةداتق نب رمع نب مصاَعو «مّرَح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا
 نب بعك لاق :اولاق هثيدح ضعب نيثدح دق لك لهس نب ةمامأ يبأ نبا

 ريضنلا يب نم همأ تناكو «ناهبن نب دحأ مث ,ءيط نم ًالجر ناكو ؛فرشألا
 يمسي نيذلا ءالؤه لتق اًدمحم نأ نورتأ ؟اذه ّقحأ مكحيو :ربخلا هغلب نيح

 ؛سانلا كولمو برعلا فارشأ ءالؤهف -هللا دبعو اًديز ئيعي- نالحرلا ناذه

 نقيت املف !اهرهظ نم ريخ ضرألا نطبل موقلا ءالؤه باصأ دمحم ناك نئل هللاو

 ةريبص نب ةعادو يبأ نب بلطملا ىلع لزنف ؛ةكم مدق يح جرح ربخلا هللا ودع
 هتمركأو هتلزنأف سمه دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ ةنبا ةكتاع هدنعو يمّهسلا

 بياقلا باحصأ ىلع يكبيو راعشألا دشنيو لي هللا لوسر ىلع ضرحي لعجو

 ةنبا لضفلا مأب ببشف فرشألا نب بْعك عجر مث ؛اوبيصأ نيذلا شيرق نم
 هللا دبع ٍئئدح امك - خلك هللا لوسر لاقف «نيملسملا ءاسنب ببش مث ؛ثراحلا

 انأ لهشألا دبع نب وخأ ةملس نب دمحم :لاقف ؟فرشألا نباب يل نم :ثيغم نب

 دمحم عجرف ,كلذ ىلع تردق نإ لعفاف :لاق «هلتقأ انأ هللا لوسر اي هب كل

 لَو هللا لوسرل كلذ ركذف هسفن قلعي ام الإ برشي الو لكأي ال ًاثالث ثكمف
 ال ًالوق كل تلق نإ هللا لوسر اي :لاق ؟بارشلاو ماعطلا تكرت ول :لاقف

 انل دب ال هنإ هللا لوسر اي :لاق دّهَجلا كيلع امنإ :لاق «ال مأ هب رقأ له يردأ

 .(157 245517/5) يربطلا

 / .(865/5) ةياهنلاو ةيلدبلا )١07/5(« يقهيبلا لئالد «(5/1/7) يربطلا خيرات :رظنا )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 دمحم هلتق يف عمجأف ,كلذ نم لح يف متنأف مكل ادب ام اولوق :لاق «لوقن نأ

 ؛لهشألا دبع ئب دحأ ةلئان وبأ وهو ءشقو نب ةمالس نب ناكلسو «ةملسم نبا
 نبا هللا ودع ىلإ اومدق مث ؛ءلهشألا دبع ئب دحأ ذاعم نب سوأ نب ثراحلاو

 ةعاس هعم ثدحتف «هءاجف ةلئان ابأ ةمالس نب ناكلس هوتأي نأ لبق فرشألا

 :لاق مث رعشلا لوقي ةلئان وبأ ناكو ءادشانتو

 ؛ئبع اهمتكاف كل اهركذ ديرأ ةحاحلل كتكج دق نإ فرشألا نبا اي كحيو

 انتمرو برعلا انتداع «ءالبلا نم انيلع لحرلا اذه مودق ناك :لاق «لعفأ :لاق

 «سفنألا تدهجو «لايعلا عاض نح لبّسلا انع تعطقو «ةدحاو سوق نع

 دقل هللاو امأ فرشألا نبا انأ :بعك لاقف ءانلايع دهجو اندهح دقو انحيصأف

 لاقف ءكل لوقأ تنك ام ىلإ ريصيس رمألا نأ ةمالس نبا اي كريخأ تنك

 ءكلذ يف نسحنو كل قّتونو .كنهرنو ًاماعط انعيبت نأ تدرأ دق نإ :ناكلس

 :يبأر لثم ىلع ًاباحصأ يل نإ انحضفت نأ تدرأ :لاق ؟مكءانبأ ئنونهرت :لاق
 هيف كل ام ةقلحلا نم كئنهرنو كلذ ف نسحتو مهعيبتل هب كيتآ نأ تدرأ دقو

 ءافول ةقلحلا يف نإ :لاق «هب اوؤاج اذإ حالسلا ركني ال نأ ناكلس دارأو «ءافو

 مث ؛حالسلا اوذخأي نأ مهرمأو «هربخ مهربخأف هباحصأ ىلإ ناكلس عجرف

 لَو هللا لوسر دنع اوعمتحجاف «هيلإ اوعمتجيف اوقلطني

 ةمّلَس نب دمحم ان :لاق يليفنلا ان :لاق ٍناّرحلا نسحلا نب هللا دبع انربخأ

 نبا نع سابع نبا ىلوم ةمركع نع روث ئثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع

 :لاقو مههجو مث «دقْرَعلا عيقب ىلإ يي هللا لوسر مهعم ىشم :لاق سابع
 ىلإ اوهتناف «ةرمقم ةليل يف هتيب ىلإ عجر مث مهنعأ مهللا هللا مسا ىلع اوقلطنا

 هتفحلم ف بئوف «سرعب دهع ثيدح ناكو ةلئان وبأ هب فتهف ءهنصح
 لزني ال برحلا بحاص نإو بّراحم لجر كنإ :تلاقو اهتيحانب هتأرما تذحأف

 نإ هللاوف :تلاق ؛يظقيأ ام ًامئان ندجو ول ةلئان وبأ :لاق «ةعاسلا هذه لثم يف

 .باجأل ةنعطل فلا ىعدي ول :امل لوقي :لاق ءرشلا هتوص يف فرعأل
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 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 هذمب ملكت ام يعمصألا لاق :لاق دمحم وبأ يزوتلا انثدح : بيعش وبأ لاق

 :لاق لتق الإ مالسإ الو ةيلهاجلا يف دحأ ئظقيأ ام ًامئان ندجو ول :ةملكلا
 نأ فرشألا نبا اي كل له :لاق مث ءهعم اوئدحتو «ةعاس هعم ثدحتف لرّتف
 اوجرخف «متئش نإ :لاق ؟هذه انتليل ةيقب ثدحتنف ءزوجعلا بعش ىلإ ىشامتن

 ام لاق مث دي مش مث هسأر دوف يف هدي ماش ةلئان ابأ نإ مث «:ةعاس نوشامتي

 ىشم مث «نأمطا يح اهلثمل داع مث ةعاس ىشم مث «طق رطعأ ًابيط ةليللاك تيأر
 تفلتحخاف هوبرضف هللا ودع اوبرضا لاق مث ؛هسأر ىدوفب ذحأف هلثمل داع مث ةعاس

 يفيس يف ©”ًالوغم تركذف ةملسم نب دمحم لاق اعيش نغت ملف مهفايسأ هيلع

 قبت مل ةحيص هللا ودع حاص دقو «هتذخأف اعيش نغت مل انفايسأ تيأر نيح

 تغلب ىح هيلع تلماحت مث هتنث يف هتعضوف سانلا هيلع تدقوأ الإ ًانصح انلوح
 يف وأ هسأر يف حرجف ذاعم نب سوأ نب ثراحلا بيصأ دقو هللا ودع عقوف هتناع

 مث هديز نب ةيمأ نب ىلع انكلس ىح انجرحف :لاق ءانفايسأ ضعب هباصأ هلحر

 انع أطبأ دقو ” ضيرعلا ةرح يف اندنسأ يح ثاعب ىلع مث ؛ةظيرق نب ىلع
 ءانراثآ عبتي اناتأ مث ؛ةعاس هل انفقوف مدلا هفزنو سوأ نب ثراحلا انبحاص

 انيلإ جرحف هيلع انملسف «يلصي مئاق وهو هلي هللا لوسر هب انئجف هانلمتحاف

 انحبصأف ءانلهأ ىلإ انعجرو ءانبحاص حرج ىلع لفتو هللا ودع لتقب هانربخأف

 .هسفن ىلع فاخي وهو الإ يدوهي امي سيلف ءانتعبت دوهي تفاح دقو

 :ةصيوحو ةصيخم رمأ
 ةصيحم بثوف «هولتقاف دوهي لاجر نم هب مترفظ نم لي هللا لوسر لاقو

 مهعيابيو مهسبالي ناكو ءدوهي راحت نم لحجر «ةنينس يبأ ىلع دوعسم نبا
 هنم نسأ ناكو «ةصيحم لاقف ملسي مل كاذ ذإ دوعسم نب ةصيوح ناكو «هلتقف

 !هلام نم كنطب يف محش َبْرَل هللاو امأ هتلتقأ هللا ودع اي :هرصبب لعجو «هلتق امل

 .فيسلا يف هدمغ نوكي يذلا نيكسلا وه )١(
 .ءادوس ةراجح تاذ ضرأ يهو «ةنيدملا يحاوض يف )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :لاق كقنع تبرضل كلتقب يرمأ ول نم هلتقب ئنرمأ دقل هللاو :ةصيحم لاقف

 عمسأ يح كبحاص ىلإ قلطنا ءنأش هل نيدل اذه كب غلب ايد نإ هللاو :لاقف

 :ةصّيحم لاقف ةصيّوُح مالسإ لوأ ناكف «هيلع ِدللي هللا لوسر ىلإ قلطناف «هنم

 هلعقب ترمأ ول يمأ نبا مولي

 هلقص صلخأ حلملا نولك ماسح

 اعنئاط كتلتق يأ رس امو

 «2بضاق ضيبأب هارفذ تقبطل

 (92يذاكب ميلف هبوصأ ام ىتم

 (9يبرأمف ىرصب نيب ام انل نأو

 :فرشألا نبا لتق يف 45 بلاط يبأ نب يلع لاقو

 فرعي لدتعي نمو تفرع
 يتلا تامكحملا ملكلا نع

 نيسمؤملا يف سردت لئاسر
 ازيزع انيف دمحأ حبصأف

 ًاهافس هودعوملا اهيأ ايف

 باذعلا ىدأ نوفاخت متسلأ

 هفايسأ تحت اوعرصت نأو

 هنايفع هللا ىأر ةدغ

 هلتق يف ليربج لزنأف
 هيلإ ًالوسر لوسرلا سدف
 الوعم نويعهل تنتابف

 الي انرذ دمحأل انلقف

 اونعظا لاق مث مهالجأف

 فدصأ ملف اقح تنقيأو

 فأرألا ةفأرلا يذ هللا نم

 ىفطصملا دمحأ ىفطصا نمي

 فقدوملاو ةماقملا زيزع

 فسصعي ملو ابوح تأي مو
 فوخألاك هللا نمأامو

 فرشألا يبأ بعك عرصمك

 فنجألا لمجباك ضرعأف

 فطلم هدبع ىلإ يحوب

 فهرم ةبه يذ ضيبأب
 فرذت اهل بعك عمد نمو ت

 فصعتشن ىل موقلا نم انإف

 فنآلا مغر ىلع اًروحد

 .عطاق :بضاق )١(

 .عطاقلا :ماسحلا (؟)

 )٠١/4(. ةيادبلا يف امك نيميلاب عضوم :برأمو «ماشلاب ةنيدم :ىَرَصُب (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 فرخز يوذ رادب اوناكو ةبرغ ىلإ ريضنلا ىلجأف

 فجعأ ربد يذ لك ىلع مهوافأ در تاعرفذأ ىلإ

 ةرخآلا ىدامج نارحب نم همودق دعب ةنيدملاب هيي هللا لوسر ةماقإ تناكو

 ("”ثالث ةنس لاّرش يف دحأ ةوزغ شيرق هتزغو ناضمرو نابعشو اًبجرو
 دحأ ةوزغ

 دمحم نع ةملس نب دمحم نع يليفُل ان :لاق نارا نسحلا نب هللا دبع انربخخأ

 هللا ديبُع نب ملسُم نب دمحم ئئدح امك دحأ ثيدح نم ناكو :لاق قاحسإ نبا

 دبع نب نيصحملاو ةداتق نب رمع نب مصاعو ءناّبح نب ىيي نب دمحمو «يرهُرلا

 ثيدحلا ضعب نثدح دق لك انئاملع نم مهريغو ذاعم نب دعس نب ورمع نب نمحرلا
 .دحأ موي نع ثيدحلا اذه نم تقس اميف هلك مهثيدح عمتجاف دحأ موي نع

 نم ؟"”بيلقلا باحصأو ردبب مهنم هلتاق نم وأ ؛شيرق تبيصأ امل :لاق

 ىشم هريعب برح نب نايفس وبأ عجرو ءةكم ىلإ "مهّلف عجرف ؛شيرق رافك

 نم لاحر يف ةيمأ نبا ناوفصو لهج يبأ نب ةمركعو ةعيبر يبأ نب هللا دبع

 برح نب نايفس ابأ اومّلكو ردبب مهفاوحإو مهؤانبأو مهؤابآ بيصأ نمم شيرق
 (”!هكرتو دق اًدمحم نإ شيرق رشاعم اي :اولاقف ةراحت ريعلا كلت يف هل تناك نمو

 انرأث هنم كردن نأ انلعل هبرح ىلع لاملا اذمي انونيعأف مكرايخو مكلاحر لتقو

 اوُرقك تيذلا ذ ,لا لأ ملعلا لهأ ضعب يل ركذ اميف مهيفق ءانم باصأ اع

 هلع روت مث اتوقف هَل ٍليبَس نع اوُدُصَيِل ْمُهَلَومَأ َنوُقِفنُي

 274 تورش َمكَهَج ىإ أوُرفك َنيِذلأَو ا

 هاورو .هوحنب هركذف هب قاحسإ نبا نع )/7٠١( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هاور )١(
 ١(. 5 هر/9) دواد وبأ

 .ردب رئب :انه هب داريو «رئبلا ءامسأ نم مسا (؟)
 .نومزهنملا :ممي داريو «مزهنملا :لفلا (9)

 .رأث هدنع مكل حبصأو «ىلتق مكنم لتق (5)
 .(3 59 ةيآ :لافنألا ةروس (0)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 برجل شيرق تعمجأ ريعلا كلت باحصأو نايفس وبأ كلذ لعف املف

 لك «ةمات لهأو ةنانك نب لئابق نم مهعاطأ نمو اهشيباحأب هل هللا لوسر
 دبع نب ورمع نب زيزع وبأ ناكو هي هللا لوسر برح ىلع اووغتسا دق كناوأ
 تعمجأف هيلع رهاظي ال نأ هدهاعو لي هللا لوسر هيلع نم دق يحمملا هللا

 اًنعأف رعاش ؤرما كنإ زيزع ابأ اي :ةيمأ نب ناوفص لاق «دحأ ىلإ ريسلا شيرق
 هيلع رهاظأ نأ ديرأ الو «يلع ّنم دق اًدمحم نإ :لاقف ءانعم جرحاو كناسلب

 لعجأ تبصأ نإف «كثيغأ نأ تعجر نإ كلف ؛ءكسفنب اًئعأف ىلب :لاق ءادحأ

 يق ريسي زيزع وبأ جرخف «رسيو رسع نم نمياصأ ام نهبيصي ييانب عم كتانب
 :لوقي ةنانك يب وعدي ةماق

 مالا وبارض برحلا ونب متنأ ("7هارزلا ةانم دبع ينب اي

 ماعلا دعب مكرصن ئودعت ال ماح مكوبأو ةامح متنأ

 ("”هالسإ لحي ال يوملست ال
 :ةزمح لتق ىلع اًيشحو ضرحي معطُم نب ريبج

 ناكو ءيشحو هل لاقي هل اًمالغ لفون نب يدع نب معّطُم نب ريبُج اعد مث
 نإف سانلا عم جرحا :لاقف اهب ئطخي ام لق ةشبحلا فذق هل ةبرحب برضي اًيشبح

 ناكو -قيتع تنأف يدع نب ةميعط يمعب -ةزمح ئعي- دمحم مع تلتق تنأ

 نمو اهشيباحأو اهديدحو اهّدحب شيرق تحجرخف -ردب موي هللا لتق نمم ةميعط
 ءاورفي الكل ةظيفحلا سامتلا ")”نعظلاب اوجرخو ةماهم لهأو ةنانك نم اهعبت

 ناوفص جرحخو «ةعيبر نب ةبّتَع ةنبا دني هعم سانلا دئاق وهو نايفس وبأ جرتخف

 .ددشتملا لجرلا :مارزلا )١(

 «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو يلا /ة)و (ةهث06 2455/5 خيراتلا ف يربطلا هاور ١١(

 ردلا ف يطويسلاو )٠١/4+ ١١(« ةيادبلا يف ريثك نبا هدروأو «(555 .757؟4/6)
 .("7//31) روشنملا

 .لاحترالاو رفسلا :نعظلا (59)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا فش

 هللا دبع مأ يهو ةيفقثلا ريمُع نب ورمع نب دوعسم ةئبا ةزربب فلخ نب ةّيمأ نبا

 دبع مأ يهو جاجحلا نب هبْثم تنب ةطيرب صاعلا نب ورمع جرو ؛ناوفّص نبا
 ايأ :تلاق امي رم وأ يشحوب ترم املك ةبْثَع تنب دنه تناكو ءورمع نب هللا

 نطبب اولزن ىح اولبقأف «ةمسد يبأب نكي يشحو ناكو «فتشاو فشا ةمسد

 لو هللا لوسر ممي عمس املف «ةنيدملا يلي ام يداولا ريفش ىلع ةانق نم ةخبسلا

 تيأر دق نإ :نيملسملل هل هللا لوسر لاق اولزن ثيح اولزن دق نوملسملاو

 ةنيصح عرد يف يدي تلخدأ نأ تيأرو ءاّملث يفيس بابذ يف تيأرو ءاّرفن
 اوماقأ نإف ءاولزن دق ثيح مهوعدتو اوميقت نأ متيأر نإف ,ةنيدملا اهتلوأتف

 .اهيف مهانلتاق انيلع اولخد نإو ,ماقم رشب اوماقأ

 :نيقفانملا لاذخغاو جورخلا يف نيملسملا رواشي ْةْو لوسرلا

 سيمخلا مويو «مويلا كلذ امي اوماقأف ءاعبرألا موي دحأب اهرتم شيرق تلزنو
 «دحأ نم بعّشلاب حبصأف ةعمدلا ةالص نيح كلي هللا لوسر حارو «ةعمجلا مويو

 يِبَأ نب هللا دبع يأر ناكو «ثالث ةنس لاوش نم فصنلا يف تبسلا موي اوقتلاف
 لوسر ناكو ؛«مهيلإ جرخي ًالا» كلذ يف هيأر ىري لي هللا لوسر عم لولس نبا

 هللا مهمركأ نم «نيملسملا نم لاحر لاقف ةنيدملا نم جورخملا هركي ولي هللا

 جرخأ هللا لوسر اي :هورضحو ردب هتتاف ناك نم مهريغو دحأ موي ةداهشلاب

 :لولس نب يِبَأ نب هللا دبع لاق ءانفعض وأ مهنع انج انأ نوري ال انئادعأ ىلإ انب

 اوعحر اوعحر نإو «سلجم رشب اوماقأ اوماقأ نإف ةنيدملاب مقأ هللا لوسر اي

 نايبصلاب مهامرو ,مههوجو يف لاحرلا مهلتاق اهولخد نإو ءاوءاج امك نيبئاخ

 نم ناك نيذلا هك هللا لوسرب سانلا لزي ملف مهقوف نم ةراجحلاب ءاسنلاو

 موي كلذو «ةتمأل سبلف هتيب لي هللا لوسر لخد نح هللا ءاقل بح مهرمأ

 هل لاقي راصنألا نم لحر مويلا كلذ يف تام دقو «ةالصلا نم غرف نيح ةعمجلا

 سانلا مدن دقو جرح مث هللا لوسر هيلع ىلصف «راجنلا ٍنِب دحأ ورمع نب كلام
 ملو «دعقا «كانهركتسا هللا لوسر اي :اولاقف هِي هللا لوسر انهركتسا :اولاقو



 فشلا قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 يفت :مالساو ةالصلا هيلع ثا لوسر ةلاقف هش رفا نس تف اد نك

 نب يبأ نب هللا دبع هنع لذخن دحأو ةنيداملا نيب طوشلاب ناك اذإ يح هباحصأ

 انسفنأ لتقن ام ىلع يردن ام هللاو «ناصعو مهعاطأ :لاقو «سانلا ثلثب لولس

 مهعبتاو «بّيرلا لهأو قافنلا لهأ نم هموق نم هعم عحر مث «سانلا اهيأ انهه

 0 أ لا محرك موق ا .لوقي ةملسس يب وخأ مار نب ورمع نب هلا دبع

 الإ اوّبَأو هيلع اوبعصتسا املف لاقف ل نأ ىرن ال انكلو هكاتملسأ

 لوسر ىضمو «مكنع هللا نيغيسف هللا ءادعأ هللا مكدعبأ :لاق مهنع فارصنالا

 هفيس بالك باصأف ؟”هبنذب سرف بذف ةثراح ئب ةرح كلس ىح ٌهيي هللا

 ©9فاتعي الو لأفلا بحي هلي هللا لوسر ناكو ِهيلي هللا لوسر لاقف ©” هلتساف

 لاق مث ؛مويلا لستس فويسلا نأ ىرأ إف كفيس ؟”هش :فيسلا بحاصل

 يأ- بشك نم موقلا ىلع انب جرخي لجر َنَّم :هباحصأل ولو هللا لوسر
 نب ةثراح نب وخأ «ةمثيح وبأ لاقف ؟مهيلع انب رمب ال قيرط نم -بيرق
 كلسي ىح مهلاومأ نيبو «ةئراح ئب ةرح يف هب ذفنف هللا لوسر اي انأ :ثراحلا

 لوسرب ًسح املف ءرصبلا ريرض اًقفانم الحر ناكو ءيِظْيق نب ىعبرل لام يف هب

 هللا لوسر تنك نإ :لوقي وهو بارتلا مههوجو يف ونحي ماق هعم نمو دي هللا
 مث هديب بارت نم ةنفح ذخأ هنأ يل ركذ دقو «يطئاح لخدت نأ كل لحأ الف

 موقلا هردتباف ءكهحجو امب تبرضل كريغ اب بيصأ ال ينأ ملعأ ول هللاو :لاق
 يب وخأ دعس هيلإ ردب دقو رصبلاو بلقلا ىمعأ «ىمعألا اذه :مهل لاقف هولتقيل

 .تارشحلاو بابذلا هنع ريطيل «هليذ» هبنذ كّرح يأ (1)
 .هتقالع هيف نوكت «فيسلا مئاق يف يذلا رامسملا :فيس بالك (؟)

 .ريطتي :فاتعي ١١(

 .هدمغ ُق هلختدأ يأ 25



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا م

 هللا لوسر ىضمو ءهسأر ف سوقلاب هبرضف ُهِلي هللا لوسر يف لبق لهشألا دبع
8 ِ . . 
 لعجف «لبحلا ىلإ يداولا ةودع نم دحأ نم بعشلاب لزن ىح ههجو ىلع دي

 تحرس دقو ؛لاتقلاب هرمأن ىتح دحأ لتاقي ال :لاقو «دحأ ىلإ هركسعو هرهظ

 نم لحجر لاقف (ةانق نم ةغمصلاب تناك عورز ف عاركلاو رهظلا شيرق

 !؟براضن املو ةليق نب عورز ىعرتأ لاتقلا نع دي هللا لوسر ىمن نيح راصنألا

 «فالآ ةثالث مهو شيرق تأبعتو «لجر ةئام عبس يف لاتقلل دلو هللا لوسر أبعتو

 ىلعو .ديلولا نب دلاح ليخلا ةنميم ىلع اولعجف ءاهوبنج دق سرف اتئام مهعمو

 نوسمخ مهو ةامرلا ىلع هلي هللا لوسر رّمأو ءلهح يبأ نب ةمركع اهكرسيم

 ؛ضايب بايثب ملعم ذئموي وهو ءفوع نب ورمع ب امخأ ريبُج نب هللا دبع الحر

 تبا ءانيلع وأ انل تناك نإ انفلخ نم انوتأي ال لبنلاب ليخلا انع حضنا :لاقو

 :لاقو «نيعرد نيب مالسلا هيلع هللا لوسر رهاظو ؛كلبق نم نيتؤن ال كناكم

 وبأ هيلإ ماق ح «مهنع هكسمأف «لاحر هيلإ ماقف ؟هقحب فيسلا اذه ذدخأي نم

 نأ :لاق ؟هللا لوسر اي هقح امو :لاقف «ةدعاس نب وأ «ةشرح نب كام ةناحد

 وبأ ناكو ِهاّيِإ هاطعأف ءهقحب هللا لوسر اي هذحآ انأ :لاق ؛ينثني ىتح موقلا هب برضت

 ءارمح هل ةباصعب مّلُع اذإ ناكو «تناك اذإ برحلا دنع لاتخي ًاعاجش ًالجر ةناحُد
 جرخأ هللا لوسر دي نم فيسلا ذأ املف «لتاقيس هنأ سانلا ملع هسأر ىلع اهبصعي

 .©"”نيفصلا نيب رتخبتي لعجف ؛هسأر اه بصعف كلت هتباصع

 :ءادعألا مامأ هتوق ضرعتسي ةناجُد وبأ

 ةّملَس نب دمخم انأ :لاق يليفثلا انأ :لاق ينارحلا نسحلا نب هللا دبع انربخأ

 يقهيبلاو «(51745) ريبكلا يف يناربطلاو «(5.07 :5.7/7) خيراتلا يف يربطلا هاور )١(

 ف دعس نباو 551/5(«2) كردتسملا يف مكاحلاو )١8/٠١١(« ىربكلا ننسلا يف
 نباو )١5/5(« ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هدروأو 707٠0(« :559/4) تاقبطلا

 )١١8/5(. دئاوزلا عمجم يف يمثيهلاو «(45 4/5) ةباغلا دسأ يف ريثألا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ىأر نيح دقو هللا لوسر لاق :لاق ةّملَّس نب نم راصنألا نم لحجر نع باطخلا
 .نطوملا اذه يف الإ هللا اهضغبي ةيشم اُهإ :رتخبتي ةناحد ابأ

 :قسافلا رماع وبأ هلعف ام

 نع ةّملَس نبا انأ :لاق يليفثلا انأ :لاق ٍناَرَلا نسحلا نب هللا دبع انربخأ

 ورمع دبع رماع ابأ نأ ةداّتق نب رمع نب مصاع ئثدح :لاق قاحسإ نب دمحم

 نيح جرحخ ناك دق ةعيبض نب دحأ ةيمأ نب نامعنلا نب ب كلام نب يفيص نبا

 مهنم سوألا نم اًمالغ نيسمخب مالسلا هيلع هللا لوسرل اًدعابم ةكم نم جرح

 دعي رماع وبأ ناكف ءرشع ةسمخ اوناك لوقي سانلا ضعبو «فينُح نب نامثع
 لوأ ناك سانلا ىقتلا املف «نالجر هنم فلختي مل هموق يقل دق ول نأ ءاشيرق

 سوألا رشاعم اي :ىدانف ةكم لهأ نادبعو 2”شيباحألا يف رماع وبأ مهيقل نم

 يف ىمسي رماع وبأ ناكو «قساف اي اًئيع كب هللا معن ال :اولاقف «رماع وبأ انأ

 دقل :لاق هيلع مهدر عمس املف «قسافلا ل هللا لوسر هامسف ؛بهارلا ةيلهاجلا

 املف «ةراجحلاب "ههحضرأو ءاديدش ًالاتق مهلتاق مث ءرش يدعب يموق باصأ

 ءاهعم ياللا ةوسنلا يف ةبتع تنب دنه تماق ضعب نم مهضعب اندو سانلا ىقتلا

 :لوقت اميف دنه تلاقف «مهئضّرحيو لاحرلا فلخ امي نبرضي فوفدلا نذخأو

 قراط تانسب نحن
 قناعن اولبقت نإ

 ("9قرامنلاشرفنو

 قرافن اوربدت نإو

 (7قمماو ريغ قارف

 .يشبح ىمسي ةكم لفسأ نم لبح ىلإ ةبسن :شيباحألا )١(
 .مهامر :ةراجحلاب مهخضرو «سأرلا رسك :خضرلا (؟)
 .ةكيرألاو ةداسولا يهو «ةقرمن عمج :قرامنلا (1)

 .ددوتم ببحم :قماو (5)



 قاحسأ نبال ةيوبنلا ةريسلا نفضل

 هللا لزنأف ؛نيملسملا نم لاجر يف بلاط يأ نب يلعو «ةرمحو ,ودعلا يف نعمأ

 ال ةميزهلا تناكو مهوفشك ح فويسلاب مهوسحف «هذعو مهقدصو «هرصن

 .©0اهيف كشي

 ةملس نب دمحم انأ :لاق ىليفثلا انأ :لاق ىاّرَحلا نسحلا نب هللا دبع انربخأ

 ةبتع تنب دنه مدخ ىلإ رظنأ ئتيأر دقل :لاق ريبزلا نع ريبزلا نب هللا دبع

 ةامرلا تلام ذإ «ريثك الو ليلق نهذحأ نود ام براوه تارمشم اهبحاوصو

 «ليخلل انروهظ اولحو «بيهنلا تكوديري ىهنع موقلا انفشك نيح «ركسعلا نع

 0 0 وع ع ع ع ع

 ءانيلع اوأفكناو انأفكناف «لتق دق اًدمحم نأ الأ خراص خرصو ءانرابدأ نم انيتأف

 فشكناف «موقلا نم دحأ هنم وندي ام يح ءاوللا باحصأ انبصأ نأ دعب

 مركأ نم هللا مركأ صيحمو ءالب موي ناكف ءودعلا مهنم باصأف نوملسملا

 :اثالث ءالبلا ةدش نم هيف مهباصأ امل مويلا كلذ يف نيملسملا نم ناكو «ةداهشلاب

 ؛عنصي ام يردي ام ح برحلا هتيقل دق ,مزهنم ثلثو حيرج ثلثو «ليتق ثلثف

 تبيصأو «هقشل عقو ىح ةراجحلاب فذقف لي هللا لوسر ىلإ ودعلا صلخ يح

 يبأ نب ةبتع هباصأ يذلا ناكو «هاتفش تملكو ,””هيتنجو يف جشو 2”هتيعابر

 .صاقو

 هَ

 :هتلاسبو نكّسلا نبا ءالب

 اضيأ هاورو )١5/4(« ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هدروأو 601١/7 يربطلا هاور )١(

 يف مكاحلاو «(5١1/؟) هتاقبط ف دعس نباو «(733/4) لئالدلا يف يقهيبلا
 231١/9 1١8(. كردتسملا

 .بانلاو ةينثلا نيب يلا نسلا يأ )١(

 .دلَو نيفيرشلا هيدح يف حرج يأ (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ديزي نب ورمع نب دمحم نع ذاعم نب دعس نب ورمع نب نمحر لا دبع نب نيّصح

 لوقي سانلا ضعبو «راصنألا نم رفن ةسمخ يف نكّسلا نب دايز ماقف «نكسلا نبا
 «لجرف ًالجر كلو هلل لوسر نود اولتاقف «نكسلا نب دايز نب ةرامُع وه امنإ

 قح لتاقف «دايز نب ةرامع وأ نكسلا نب دايز مهرخآ ناك ىح هنود نولتقيف

 :َو هللا لوسر لاقف هنع مهوضهجأف نيملسملا نم ةئف تءاف مث «حارحلا هتتبثأ

 هللا لوسر مدق قوف هدحو تامف «همدق ىلع وو هللا لوسر هدّسوف «ينم هوندأ

 رثك ّىح نحنم وهو هرهظ يف لبنلا عقي هسفنب هللا لوسر ةناحُد وبأ سرتو

 هتيأر دقلف :دعس لاق هلو هللا لوسر نود صاقو يبأ نب دعس ىمرو «لبنلا هيف

 لصن نم هل ام مهسلا يلوانيل هنإ تح «يمأو يبأ كادف مرا :لوقيو لبنلا ئلواني

 .هب مرا لوقيف

 ةملس نب دمحم انأ :لاق يليفثلا انأ :لاق ناّرحلا نسحلا نب هللا دبع انربخأ

 لو هللا لوسر نأ ةداتق نب رمُع نب مصاع ئثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع

 ؛هدنع تناكف نامعنلا نب ةداتق اهذحأف «'0اهّئيس تقدنا يح هسوق نع ىمر

 .هتنجو ىلع تعقو ىح نامعنلا نب ةداتق نيع ذئموي تبيصأو

 لو هللا لوسر نأ «ةداتق نب رمُع نب مصاع ئئدحف :قاحسإ نبا لاق

 .امهّدحأو هينيع نسحأ تناكف هديب اهدر

 ناكف ؛لتق تح هؤاول هعمو ولو هللا لوسر نود ريمُع نب بعصم لتاقو

 شيرق لإ عجرف هو هللا لوسر هنأ نظي وهو «يثيللا ةئيمق نبا هباصأ يذلا
 يبأ نب ىلع هل هللا لوسر ىطعأ بعصُم لتق املف ءاًدمحم تلتق دق :لاقف

 مشاه نب ليبحرش نب ةأطرأ لتق يح بلطملا دبع نب ةزمح لتاقو «ءاوللا بلاط
 ءاول نولمحي نيذلا رفنلا دحأ ناكو «يصق نب رادلا دبع نب فانم دبع نبا

 هل لاقف راين يبأب ىكي ناكو يناشيفلا ىّرْعلا دبع نب عابس هب رم مث «شيرق

 .اهفرط يأ )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 مأ تناكو هسأر أطخأ ام نأكف هبرضف ""”روظبلا ةعطقم نبا اي لإ مله :ةزمح
 ةزمح هبرض ايقتلا املف ,ةكمع ةناّنَ يفقثلا بهو نب ورمع نب قيرش ةالوم راين

 سانلا ٌدهي ةزمح ىلإ رظنأل نإ هللاو :معطُم نب ريبج مالغ يشحو لاقو «هلتقف
 ىرعلا دبع نب عابس هيلإ ئيمدقت ذإ قروألا لمحلا لثم اًئيش "قيل ام هفيسب
 هسأر أطخأ ام نأكف هبرضف روظبلا ةعطقم تنب نبا اي يلإ مله ةزمح هل لاقف
 يح ©"اهتّنث يف تعقو ئح هيلع اهتففذ اهنم تيضر اذإ ىح يبرح تززهو

 هيلإ تكج تام ام اذإ ىح هتلهمأف ءبلقف لبقأو «هيلجر نيب نم تجرح
 دقو «هريغ ةجاح ءيشب يل نكي ملو «ركسعلا ىلإ تيحنت مث «يبرح تذخأف

 هاحخأو ةحلط نب عفاسُم فوع نب ورمع نب وخأ حلقألا نب تباث نب مصاع لتق
 :لوقتف ءاهرجح يف هسأر عضيف ةفالّس همأ قأيف اًمهس هرعشي امهالك ءاسالج

 نبا انأو كيلإ اهذح :لوقي ىنامر نيح ًالجر تعمس :لوقيف ؟كباصأ ام نب اي
 هيف برشت نأ مصاع سأر نم هللا اهنكمأ نإ ترذنف ؟وه يحلقأ لوقتف حلقألا
 .©دبأ هسمي الو اكرشم سمي الأ اًدهع هللا ىطعأ دق مصاع ناكو رمخلا

 ةّملَس نب دمحم انأ :لاق يليقُتلا انأ :لاق ناّرحلا نسحلا نب هللا دبع انربحأ

 يدع يب وخأ عفار نب نمحررلا دبع نب مساقلا يثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع

 . سنأ ىمس هبو «كلام نب سنأ مع وهو- رضنلا نب سنأ ىهتنا :لاق راجنلا نبا

 نيرحاهملا نم لاجر يف هو هللا ديبُع نب ةحلطو «باطخلا نب رمع ىلإ- اًسنأ
 :لاق هلي هللا لوسر لتق :اولاق ؟مكسلجي ام :لاقف مهيديأب اوقلأ دقو راصنألاو

 مث و هللا لوسر هيلع تام ام ىلع اوتومف اوموق ؟هدعب ةايحلاب نونضت امف

 .ةمذم هب داري ظفل وهو ءاسنلا نتخت تناك همأ نأل كلذب هاعد )١١(

 .همادقإو هتعاجشل ءادعألا نم دحأ هل تبثي يأ )١(

 .نطبلا لفسأ ةناعلا قوف ةرسلا نود ام يه (؟)

 يف ريثك نباو «(2748/7) لئالدلا يف يقهيبلاو «(017/1) هخيرات يف يربطلا هاور (5)
 .قاحسإ نبا نع القن )5١/4( ةياهنلاو ةيادبلا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .لتق بح لتاقف موقلا لبقتسا
 ةّملَس نب دمحم انأ :لاق يليفثلا انأ :لاق يناّرحلا نسحلا نب هللا دبع انربخأ

 دقل :لاق كلام نب سنأ نع ليوطلا ديمُح نئدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع
 قف

 هنانب تفرع «هتخأ الإ هتفرع ام ةبرض نيعبس ذئموي رضنلا نب سنأب اندجو

 ةّملَس نب دمحم انأ :لاق يليفثلا انأ :لاق ناّرحلا نسحلا نب هللا دبع انربخأ

 لوقو «ةميزهلا دعب هي هللا لوسر فرع نم لوأ ناك :لاق قاحسإ نب دمحم نع

 نب بعك نب هللا دبع نع يرهُزلا باهش نبا ئثدح امك هللا لوسر لتق سانلا
 رفغملا تحت نم نارهزت هينيع تفرع :بعك لاق :لاق ةملس نب وأ كلام

 يلإ راشأف هِي هللا لوسر اذه اورشبأ نيملسملا رشعم اي :قوص ىلعأب تيدانف

 وحن مهعم ضهفو «هب اوضمن هلي هللا لوسر نوملسملا فرع املف ءتصنأ نأ

 «بلاط يبأ نب ّيلعو «باطخلا نب رمُعو «ةفاحق يبأ نب ركب وبأ :هعم ءبعّشلا

 مهنع هللا ىضر ةمصلا نب ثراحلاو «ماوعلا نب ريبزلاو «هللا ديبُع نب ةحلطو

 يبُأ هكردأ «بعّتشلا يف كي هللا لوسر دنسأ املف ؛نيملسملا نم طْمَر ىف :نيعمجأ

 :موقلا لاقف «توحن نإ توجب ال دمحم نيأ دمحم نيأ :لوقي وهو فلح نبا

 لك هللا لوسر لوانت اند املف هوعد :لاقف ؟انم لجر هللا لوسر اي هيلع فطعيأ

 اهذخأ املف «يل ركذ اميف موقلا ضعب لوقي «ةمصلا نب ثراحلا نم ةبرحلا

 اذإ ريعبلا رهظ نم رعشلا رياطت هنع انرياطت ةضافتنا اب ضفتتنا هلي هللا لوسر

 .ًارارم هسرف نع امب ىدرت ةنعط امي هنعطف هلبقتسا مث ءاجب ضفتنا

 ةّملَس نب دمحم انأ :لاق يليفثلا انأ :لاق ناّرحلا نسحلا نب هللا دبع انربخأ

 فوع نب نمحرلا دبع نب ميهاربإ نب , حلاص ئثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع

 يدذمرتلاو )١107(« ملسمو 7805(2) يراخبلا هاور رثألاو .هعباصأ فارطأ يأ (1)

 ريبكلا يف يناربطلاو 050707 هدنسم يف يسلايطلاو ؛(47) يئاسنلاو 0875

 يقهيبلاو )١11/1(« ةيلحلا يف ميعن وبأو «(51177/7) هخيرات يف يربطلاو :079)
 .(5 55 275 ؟/5) لئالدلا يف



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 يدنع نإ :دمحم اي :لوقيف ةكمب كي هللا لوسر ىقلي فلخ نب يِبَأ ناك :لاق
 ءاش نإ كلتقأ انأ لب :لوقيف «هيلع كلتقأ ؟ةرذ نم ًاقرف موي لك هفلعأ زوعلا
 :لاقف مدلا نقتحاف ريبك ريغ هقنع يف اًشدح هشدح دقو شيرق ىلإ عحرف هل
 ناك دق هنإ :لاق ءسأب كب ناك نإ كداؤف هللاو بهذ :اولاق ,دمحم هللاو ئلتق
 هللا ودع تامف «ىبلتقل يلع قصب ول هللاوف ؛كلتقأ انأ لب :ةكمم يل لاق
 نبأ هللا لوسر لتق يف تباث نب ناسح لاقف «ةكم ىلإ هب نولفاق مهو "”فرسب
 :لاق ام ةكمم هل هلوقو

 لوسرلا هزراب نيح يبأ هيبأ نع ةلالضلا ثرو دقل

 ةمحر بلاط يبأ نب يلع جرح بعشلا مف ىلإ هِي هللا لوسر ىهتنا املف
 للك هللا لوسر ىلإ هب ءاح مث © ”سارهملا نم ءام اهذام يح ةقردلاب هيلع هللا

 هسأر ىلع بصو مدلا ههجو نع لسغو «هنم برشي ملف "1هفاعف اخير هل دجوف
 . هللا لوسر هجو «/”يِمَّد نم ىلع هللا بضغ دتشا :لوقي وهو

 ةملس نب دمحم انأ :لاق يليفُتلا انأ :لاق ناّرحلا نسحلا نب هللا دبع انربخأ
 يبأ نب دعس نع هئدح نمع ناسيك نب حلاص ٍنثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع

 نب ةبتُع لتق ىلع تصرح ام دحأ لتق ىلع تصرح ام : :لوقي ناك هنأ صاقو
 هنم نافك دقلو هموق يف اًضغبم قلخلا ئيسل تملع ام ناك نإو ءصاقو يبأ

 لوسر امنيبف امنيبف «هلوسر هجو يمد نم ىلع هللا بضغ دتشا :ِلي هللا لوسر لوق

 .ةكم ىلإ قيرطلا يف عضومل مسا )١(
 .ةلوهسو رسيب هنم سانلا ًاضوتيل رئبلا بناحب رفحي ليطتسم رجح (؟)
 .هنم برشي نأ ىأو .ههرك يأ (59

 .حرج يأ (5)
 (597/9) كردتسملا يف مكاحلاو )٠١781( ريبكلا يف ناربطلاو «(015/1) خيراتلا ف يربطلاو عمح/١) دنسملا يف دمحأو 5 ..الك) )5١.0:5(« يراخبلا هاور (5)

/17). 



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 لاقف «لبحلا ىلع ةيلاع تلع ذإ هباحصأ نم رفنلا كئلوأ هعم بعّشلا يف هي هللا

 هعم طهرو باطخلا نب رمع لتاقف ءانولعي نأ مهل يغبني ال هنإ :هيَي هللا لوسر

 لبخلا نم ةرحخص ىلإ هللا لوسر ضففو «لبحلا نع مهوطبهأ يح نيرجاهملا نم

 مل ضهنيل بهذ املف «نيعرد نيب هللا لوسر رهاظو 2)ندب دق ناكو ءاهولعيل

 .اهيلع ىوتسا ىح هب ضهنف هللا ديبُع نب ةحلط هتحت سلجف ؛عطتسي

 نع ةّملَس نب دمحم انأ :لاق يليفُتلا انأ :لاق نسحلا نب هللا دبع انربخأ

 (ريبزلا نع) ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىيي ئثدح :لاق قاحسإ نب دمحم

 هللا لوسرب عنص ام عنص نيح ةحلط بجوأ لوقي هلي هللا لوسر تعم :لاق

 نود ىَقَنملا ىلإ مهضعب ىهتنا ىح خي هللا لوسر نع اومزفنا سانلا ناك دقو
 نم نالجر نامثع نب دعسو «نامثع نب ةبقعو «نافع نب نامتع رفو ؛«صوعألا

 هب اوماقأف «ةنيدملا ةيحانب البج بعلتلا اوغلب يح قيرز نب نم مث «راصنألا

 دقل اومعز اميف هللا لوسر لاقف ؛مالسلا هيلع هللا لوسر ىلإ اوعجر مث اّنالث
 ْ ."!ةضيرع اهيف متبهذ

 نع ةّملّس نب دمحم انأ :لاق يليفُتلا انأ :لاق نسحلا نب هللا دبع انربخأ

 نع ديبل نب دومحم نع ةداتق نب رمُع نب مصاع ئيثدح :لاق قاحسإ نب دمحم

 نب نايفس وبأو وه ىقتلا هنأ فوع نب ورمع نب وخأ رماع يبأ نب ةلظنح

 دق بوعش هل لاقي ناكو دوسألا نب دادش هآر «ةلظنح هالعتسا املف «برح

 - مكبحاص ناك نإ لي هللا لوسر لاقف «هلتّقف دادش هبرضف نايفس ابأ الع

 :تلاقف «هتبحاص تلئكسف ؟؟هنأش ام هلهأ اولأسف ةكئالملا هلسغتل ةلظنَح ينعي

 .(ةكئالملا هتلسغ كلذل :هللا لوسر لاقف «)ةعئاطلا عم نيح بنُج وهو جرح

 .هندب مظع وأ نسلا يف ربك يأ )١(
 تاقبطلا يف دعس نباو )١797(« يذمرتلاو )١75/١(« دنسملا يف دمحأ هاور (؟)

 (55/9) كردتسملا يف مكاحلاو «(077/9) هخيرات يف يربطلاو «(518/9) ىربكلا

 .ىهذلا هقفاوو هححصو 2(

 .كلذك ةفتاحلاو برحلا ىلإ جورخلل سانلل اًمالعإ لاقت يلا ةحيصلا :ةعئاملا ()

 يف ميعن وبأو )١5/4(« ىربكلا يف يقهيبلاو 5١(« 4/89 كردتسملا يف مكاحلا هاور (4)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ةملس نب دمحم انأ :لاق يليفُتلا انأ :لاق يناّرحلا نسحلا نب هللا دبع انربخأ

 نب حلاص يئثدح امك ةبتغ تنب دنه تفقو دق :لاق قاحسإ نب دمحم نع

 نعّلجب كلو هللا لوسر باحصأ نم ىلتقلاب نلثمب اهعم نوتآلا .ة ةوسنلاو ناسيك

 ىدئالقو اًمذح مهفانآو لاجرلا ناذأ نم دنه تذختا يح فانآلاو 2ناذآلا

 نع ترقبو معطُم نب ريبح مالغ اًيشحو اهيطرقو اهدئالقو "”اهمذخ تطعأو
 ةرخص ىلع تلع مث ؛ ءاهغيست نأ عطتست ملف «"اهتكالف 9ةزمهح دبك

 باحصأ نم اوباصأ امب اورفظ نيح رعشلا نم «تلاقو اقوص ىلعأب تحرصف

 :لَو هللا لوسر

 ردب مويب مكانيزج نحت

 ردب دعبو ردب يف تيرخ
 :هتوص ىلعأب خرص مث لبحلا الع فارصنالا دارأ نيح نايفس ابأ نإ مت

 لاجس برحلا نإ لامهف تسعنأ

 لبه لعأ ردب مويب موي
 :هبجأف مق هيلع هللا ةمحر -رمعل لو هللا لوسر لاقف- كنيد رهظ يأ
 ءاوس ال لجأو العأ هللا

 يناربطلاو )١5/4(« يقهيبلا هاورو .حيحص دنسب ريبزلا نبا نع ((501/1) ةيلحلا
 يف ميعن وبأو ربلا دبع نباو هدنم نبا هاورو نسح دنسب سابع نبا نع )١١١55(

 ةدع ليسارم بابلا يفو «(17/؟) ةباغلا دسأ يف امك سنأ نع -انقيقحتب- ةفرعملا
 .(0577/؟) يربطلا خيراتو يقهيبلل )١5/54(« ىربكلاو ؛(5 57/9 لئالدلا يف امك
 .ناذآلا نعطقي يأ )١(

 .اهاخلح يأ 68

 .فيرشلا هدبك تح رخأو هنطب تقش يأ ١)
 .اهمفب اهتغضم يأ (1)



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 رانلا يف مكالتقو ةنجلا يف انالتق

 هتثا :هللا لوسر هل لاقف ,رمع اي يلإ مله :لاق نايفس ابأ باجأ املف

 مهللا :لاق ؟اًدمحم انلتقأ رمع اي هللا كدشنأ :نايفُّس وبأ هل لاقف «هنأش ام رظناف

 «ربأو ةئيمق نبا نم يدنع قدصأ هللاو تنأف لاق «نآلا كمالك عمسيل هنإو «ال

 مكالتق يف ناك دق هنإ :نايفس وبأ ىدان مث ءادمحم تلتق :ةئيمق نبا لوقل

 وبأ فرصنا املو تي الو ثرمأ امو ُتطخس امو تيضر ام هللاو "0كم

 نم لحرل هللا لوسر لاقف «لبقملا ماعلا ردب مكدعوم نإ :ىدان هعم نمو نايفس

 يبأ نب يلع قلك هللا لوسر ثعب مث ءاًدعوم كنيبو اننيب يه معن :لق :هباحصأ

 اوناك نإف «نوديري اذامو «نوعنصي اذام رظناف موقلا رثإ يف جرحا :لاق بلاط

 اوقاسو ليخلا اوبكر نإو «ةكم نوديري مهفإف) لبإلا اوطتماو ليخلا اوبنج دق

 ءاهيف مهيلإ نريسأل اهودارأ نثل هديب يسفن يذلاو «ةنيدملا نوديري مهإف (لبإلا

 اذام رظنأ مهرثإ يف تحرحف هنع ىضرو هيلع هللا ةمحر يلع لاق :مهزجانأل مث

 ام حيصأ تلبقأ ؛ةكم ىلإ اوهجوو «لبإلا اوطتماو «ليخلا اوبنح املف «نوعنصي

 اوفرصنا مهتيأر اذإ حرفلا نم يب امل و هللا لوسر هب يئرمأ ام متكأ نأ عيطتسأ

 .9ةنيدملا نع

 :ىلعقلا دقفتي ْدِيلَو لوسرلا

 ةّملَس نب دمحم انأ :لاق يليِفُتْلا انأ :لاق ناّرحلا نسحلا نب هللا دبع انربخأ

 يثدح امك هللا لوسر لاقف هالتقل سانلا عزفو :لاق قاحسإ نب دمحم نع

 نَم :راجنلا نب وخأ ينزامل ةعصعّص يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب دمحم

 يف وأ ءايحألا يف جرزخلا نب ثراحلب وخأ عيبرلا نب دعس لعف ام يل رظني لجر

 )١( .ءادهشلا ثشحب ليثمت يأ ٍ
  (0القن (77//) ةيادبلا يف ريثك نبا هدروأو «(ه075 ,ه* 4/؟) هخيرات يف يربطلا هاور



 قاحسإ نبإل ةيوبنلا ةريسلا
 رظنف «لعف ام هللا لوسر اي كل رظنأ انأ :راصنألا نم لحجر لاقف ؟تاومألا
 هل رظنأ نأ ئرمأ لَو هللا لوسر نإ :هل لاقف «قمر هب «ىلتقلا ف اًحيرج هدحوف

 يىّنع هللا لوسر غلبأف تاومألا يف انأف :لاق ؟تاومألا يف مأ تنأ ءايحألا يف
 نع ابن ىرج ام ًاريخ انع هللا كازج :لوقي عيبرلا نب دعس نإ :هل لقو «مالسلا

 رذع ال هنإ :مكل لوقي عيبر نب دعس نإ :لقو مالسلا يع كموق غلبأو «هتمأ

 ح حربأ نل مث :لاق ءفرطت نيع مكنمو مكيبن ىلإ صلخي نإ هللا دنع مكل
 اميف -هللا لوسر جرخخف «هربخ هتربخأف هللا لوسر تئجف «هيلع هللا ةمحر تام

 هدبك نع هنطب رقب دق يداولا نطبب هدجوف ؛بلطملا دبع نب ةزمح سمتلي يغلب
 .هانذأو هفنأ عدجو هب لثُمو

 ةّملَّس نب دمحم انأ :لاق يليفُتلا انأ :لاق ٍناّرحلا نسحلا نب هللا دبع انربخأ
 لَو هللا لوسر نأ ريبزلا نب رفعح نب دمحم ئثدح :لاق قاحسإ نب دمحم نع
 هتبيغ ام يدعب نم ةنس نوكت وأ ةيفص نرحت نأ الول :ىأر ام ىأر نيح لاق

 هللا يرهظأ نأ نئلو ,ربطلا لصاوحو عابسلا نوطب يف نوكي ىتح هتكرتلو
 نزح نوملسملا ىأر املف ؛مهنم ًالجر نيثالثب نلثمأل نطوم يف شيرق ىلع
 مهيلع هللا انرهظأ نئل هللاو :اولاق همعب لعف ام ىلع هظيغو عي هللا لوسر
 .طق دحأب برعلا نم دحأ اهلثعي مل ةلثم مهب نلثمنل

 :ةلثملا نع يهنلا يف نآرقلا نم لزن ام

 ةملس نب دمحم انأ :لاق يليفنلا ان :لاق ينارحلا نسحلا نب هللا دبع انربخأ

 دمحم نع يملسألا ةورف نب نايفس نب ةديرب يثدح لاق قاحسإ نب دمحم نع
 نم كلذ يف لزنأ هللا نأ سابع نبا نع مقتأ ال نم ينئدحو «يظرقلا بعك نبا

 ءهب متبِقوع ام ٍلَّثِمِب وُبِقاَعَف َمْثَبَقاَع ّنِإَو » هباحصأ لوقو هللا لوسر لوق
 85 هللا لوسر افعف ةصقلا رخآ ىلإ "4 َتريِرِبَّصل ٌريَح َوُهَل مَرْبَص نيّلَو

 ١9( ةيآ :لحنلا ةروس )١75(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 : 0١

 . '  لثملا نع ىمنو ربصو
 نع ةّملَس نب دمحم انأ :لاق ىليفُثلا انثدح :لاق نسحلا نب هللا دبع انربخأ

 هنأ بدنج نب ةرّمُس نع نسحلا نع ليوطلا ديمح ئئدح :لاق قاحسإ نب دمحم

 نع اناهنيو ةقدصلاب انرمأي ىح هقرافف اًماقم ٌدِلي هللا لوسر انيف ماق ام :لاق

 .ةلثملا

5: 

 اًميلست ملسو هلآو دمحم انديس ىلع هتاولصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ؛(559/4) دنسملا يف دمحأو )١١١51١(« ريبكلا يف يناربطلاو «(079/97) يربطلا هاور (1)

 ردلاو «(: 0/59 ةياهنلاو ةيادبلا :رظناو .يبهذلا هرقأو هححصو 8.5/5١ مكاحلاو

 )١70/5(. روثنملا
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 م10 وثلا 86

 م7 سر ىسدإ عش سرر و د
 هسرامخا عرعر هيشعرلع و هققم

 فنو دهرا قَمحب

 ثاروتضح
 7. 427 و 5 5 هب

 ةءامجوةئشلا بكرَتَتل

 ناكش - توّريكب



 ةاحسإ نباي ةيوبنلا ةريسلا

 دحأ دعب دسألا ءارمح ةورغ

 يبأ نع «تباث نب ديز نب ةحراح نب هللا دبع ئثدحف :قاحسإ نبا لاق
 نب نم ؛ هللا لوسر باحصأ نم الحر نأ :نامثع تنب ةشئاع ىلوم بئاسلا
 لوسر عم اًدحأ تدهش :لاق هِي هللا لوسر عم اًدحأ دهش ناك لهشألا دبع
 يف جوردملاب كي هللا لوسر نذؤم نذأ املف «نيحيرج انعحرف «يل خأو انأ لي هلل
 انل ام هللاو ؟ي هللا لوسر عم ةوزغ انتوفتأ :يل لاق وأ يحخأل تلق ءودعلا بلط

 تنكو هِي هللا لوسر عم انحرخف «ليقث حيرج الإ انم امو ءاهبكرن ةباد نم
 ىهتنا ام ىلإ انيهتنا يح «ةبقع ىشمو «ةبقع هتلمح بلغ اذإ ناكف ءاحرج رسيأ
 .©0نوملسملا هيلإ

 يهو «ءدسألا ءارمح ىلإ ىهتنا ىح دي هللا لوسر جرخف :قاحسإ نبا لاق
 ."موتكم مأ نبا ةنيدملا ىلع لمعتساو «لايمأ ةينامث ىلع ةنيدملا نم

 .ةنيدملا ىلإ عحر مث «ءاعبرألاو ءاثالثلاو نينثالا امب ماقأف :قاحسإ نبا لاق

 دبعم يبأ نب دبعم ءركب يبأ نب هللا دبع نيثدح امك هب رم دقو :لاق

 ةماهتب هيلي هللا لوسرل حصن ةبيع مهكرشمو مهملسم ؛ةعازخ تناكو ؛يعارخلا

 دمحم اي :لاقف كرشم ذئموي دبعمو ءامب ناك اًئيش هنع نوفخي ال ؛هعم مهتقفص

 لوسر جرخ مث ؛مهيف كافاع هللا نأ انددولو «كباصأ ام انيلع زع دقل هللاو امأ

 دقو ءءاحورلاب هعم نمو برح نب نايفس ابأ يقل ىح ءدسألا ءارمحب هلل
 مهفارشأو هباحصأ دحأ انبصأ :اولاقو «هباحصأو خي هللا لوسر ىلإ ةعحرلا اوعمجأ

 املف .مهنم نغرفنلف ؛مهتيقب ىلع نوكنل ءمهلصأتسن نأ لبق عجرن مث ؛مهتداقو
 يف جرح دق دمحم :لاق ؟دبعم اي كءارو ام :لاق ءادبعم نايفس وبأ ىأر

 ١١( ؟) هريسفت ْس (714/9) يقهيبلاو «هخيرات يف (575 2554/1) ريرج نبا هحرخأ /
 0 7/؟) روثنملا ردلا يف «.(49/5) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو ٠

 /50 ةنايتلا ةيادبلا فو (815/) لئالدلا فو (585/7) يربطلا خيرات :رظنا (؟)
64). 



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هعم عمتحا دق ءاًقرحت مكيلع نوقرحتي طق هلثم رأ مل عمج يف مكبلطي هباحصأ

 مكيلع قنحلا نم مهيف ءاوعنص ام ىلع اومدنو مكموي يف هنع فلخت ناك نم
 ىح لحترت نأ ىرأ ام هللاو :لاق ؟لوقت ام !كحيو لاق «طق هلثم رأ مل ءيش

 لاق ؛مهتيقب لصأتسنل ؛مهيلع ةركلا انعمجأ دقل هللاوف :لاق ؛ليخلا يصاون ىرأ

 نم اًنايبأ مهيف تلق نأ ىلع تيأر ام ئلمح دقل هللاو لاق ءكلذ نع كامنأ نإف

 :تلق :لاق ؟تلق امو :لاق «رعش

 يتلحار تاوصألا نم دق تداك

 ةلباتت ال مارك دسأب ىدرت

 ةلئام ضرألا نظأ اًودع تلظف

 مكئاقل نم برح نبا ليو :تلقف

 ةلبانت شحخوال دحأ شميسج نم

 ليبابألا درجلاب ضرألا تلأس ذإ

 ليزاعم ليم الو ءاقللا دنع

 لوذخم ريغ سيئرباومسامل

 ليجلاب ءاحطبلا تطمطغت اذإ

 لوقعمو مهنم ةبرإ يذ لكل

 ليقلاب ترذنأ ام فصوي سيلو

 :هعم نمو نايفس ابأ كلذ ئثف

 :كَي هللا لوسر ىلإ نايفس يبأ ةلاسر

 :لاق ةنيدملا ديرن :اولاق ؟نوديرت نيأ :لاقف «سيقلا دبع نم بكر هب رمو

 «هيلإ امب مكلسرأ ةلاسر اًدمحم بع نوغلبم متنأ لهف :لاق «ةريملا ديرن :اولاق ؟املو

 هومتيفاو اذإف :لاق «معن :اولاق ؟اهومتيفاو اذإ ظاكعب ابيبز اًدغ هذه مكل لمحأو

 بكرلا رمف «مهتيقب لصأتسنل هباحصأ ىلإو هيلإ ريسلا انعمجأ دق انأ هوربخأف

 :لاقف :نايفس وبأ لاق يذلاب هوربحأف ءدسألا ءارمحب وهو دلي هللا لوسرب

 ."7ليكولا معنو هلل أنيسح

 )7١9/9( يقهيبلاو ءهخيرات يف (085 207/9) يربطلا هحرخأ «لضعم هدانسإ )١(
 نبال ١07( 217”ص) رردلا :رظناو ءقاحسإ نبا نع (5.0 «49/4) ةيادبلا فو

 )٠١١1/7(. روشنملا ردلاو «ربلا دبع



 كل احسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :دُحَأ ةزغ دعب يبأ نب هللا دبع هلعف ام

 يبأ نب هللا دبع ناكو «ةنيدملا هلي هللا لوسر مدق املف :قاحسإ نبا لاق

 ركني ال ةعمج لك هموقي ماقم هل ءيرهزلا باهش نبا ٍنثدح امك «لولس نبا

 موي كي هللا لوسر سلج اذإ ءافيرش مهيف ناكو «هموق فو هسفن يف هل افرش
 نيب هلص هللا لوسر اذه «سانلا اهيأ» :لاقف ماق سانلا بطخي وهو ةعمجلا

 مث «اوعيطأو هل اوعمساو ءهورزعو هورصناف هب مكزعأو هللا مكمركأ مكر هظأ
 ناك امك كلذ لعفي ماق ؛سانلاب عجرو عنص ام دحأ موي عنص اذإ يح سلجي
 تسل هللا ودع يأ ءسلجا :اولاقو «هيحاون نم هبايثب نوملسملا ذخأف «هلعفي

 :لوقي وهو سانلا باقر ىطختي جرخف «تعنص ام تعنص دقو «لهأب كلذل

 بابب راصنألا نم لحجر هيقلف ءهرمأ ددشأ تمق نأ ارحب تلق امئأكل هللاو

 نم لاجر ىلع بثوف «هرمأ ددشأ تمق لاق ؛كليو ؟كلام :لاقف «دجسملا

 :لاق ءهرمأ ددشأ تمق نأ اًرجب تلق امنأكلو «ئنوفنعيو ئنوبذجي هباحصأ

 .©0يل رفغتسي نأ يختبأ ام هللاو :لاق يل هللا لوسر كل رفغتسي عحرا !كليو

 )١( يقهيبلا هجرحأو «لسرم هدانسإ )7١8/7( ريثك نبا ءقاحسإ نبا نع )281/5 57(



 نكت ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نآرقلا نم دحأ يف هللا لزنأ امركذ

 نآرقلا نم دحأ موي يف ىلاعتو كرابت هللا لزنأ امم ناكف :قاحسإ نبا لاق

 اش امسح لا نة وتس
 وبن كللهأ َنِم َتوَدَع ّذِإَو » :لك هيبنل ىلاعتو كرابت هللا لوقي ءمهنم

 74( مَع يسهل ٍلاَعقلِل َدِعَفَم نب َنيِنِمّْؤَمْلا

 04 وُنمْؤُمْلا ٍلكَوَجيلَ ل هللا ىلَعَو »8 :ىلاعت هللا لوقي :قاحسإ نبا لاق

 ءهرمأ ىلع هنعأ «يب نعتسيلو يلع لكوتيلف نينمؤملا نم فعض هب ناك نم يأ
 ٍرْدْب هلأ مُكَرَصَت ٌدَقَلَو » :هتين ىلع هيوقأو هنع عفدأو هب غلبأ نيح ءهنع عفدأو
 معن ركش هنإف وقت ةتاف يأ . "4 (ج َنوُرُكْفَت مُكلعل هللا اوقَنأ 5 ذأ مُسأَو

 تيبِيؤُملل ُلوُقَت ةذِإ » :ةوق فعضأو اًددع لقأ متنأو ردبب هللا مكرصن دقلو

 لب © نيل ٍةكلَمْلا ني لات قلع مكبر مُكَدِمُي نأ مكيفكينلأ

 فلام ٍةَسَْمْحي مكبر َمُكْدِدَمُي اًَذنَه َمِهِرَوَف نم مُكوُتأَيَو أوتو أوريَصَت نإ

 ؛يرمأ اوعيطتو «يودعل اوربصت نإ يأ .4 © َنيِمّوَسُم ٍةكِيتلَمْلا ف
 .نيموسم ةكئالملا نم فالآ ةسمخب مكدمأ ءاذه مههجو نم مكوتأيو

 رمألا َنِي كلل سيل » :يي هللا لوسر دمحمل لاق مث :قاحسإ نبا لاق

 كل سيل يأ ."©4 © َروُمِلَظ َمُهَّنِإَف َمُهَبْذَعُي وأ ْمِهيَلَع بوُنَي َوَأ ءْىَش

 نإف «يمحرب مهيلع بوتأ وأ «هيف هب كترمأ ام الإ يدابع يف ءيش كلا

 ١١( ةيآ :نارمع لآ ةروس ١١؟١(.

 ةيآ :نارمع لآ ةروس (؟9 )؟؟١(.

 ةيآ :نارمع لآ ةروس (5؟9) 5159 ١(.

 )5( ةيآ :نارمع لآ ةروس )85؟١58-1١5(.

 )0( ةيآ :نارمع لآ ةروس )١748(.



 انف

 دق يأ 4 َوُمِلَظ َمُهْنِإف » يقحبف مهونذب مهذعأ وأ ءتلعف تش
 0 2 و هه ص

 بنذلا رفغي يأ 0 ٌرْميِحَر ٌروفغ هلو ا يايإ مهتيصعم كلذ اوبجوتسا

 .مهيف ام ىلع «دابعلا محريو

 رو ََكَع اكرضَو 5 20 5و ار ىف اَنَفاَرَسِإَو اَنَبوُكُد ال َرِفْغأ
 .24 نيرفحلا

 بونذب كلذ امنأ اوملعاو ءاولاق ام لثم اولوقف يأ :قاحسإ نبا لاق

 ؛مهنيد ىلع اوضم امك مكنيد ىلع اوضماو «هورفغتسا امك هورفغتساو مكنم

 .مكمادقأ تسي نأ هولأس امك هولأساو نيعجار مكباقعأ ىلع اودترت الو

 ءناك دق مههوق نم اذه لكف «نيرفاكلا موقلا ىلع هرصنتسا امك هورصنتساو

 ."74 اَيَتَّدلأ باَوث هلآ ُمُهِبَتاَكَك ١ متلعف امك اولعفي ملف مهيبن لتق دقو

 .اهيف هللا دعو امو 4 ةَرْخآألآ باَوُث َنَسُحَو » مهودع ىلع روهظلاب

 :رافكلا ةعاطإ نم نينمؤملا ريذحت

 ل :متلذاخت يأ .©4 َرُثلِشَف مئلِشَف اَذِإ َمَح » :قاحسإ نبا لاق

 لإ دع امو مكين رم مرت يأ هير يفرق أ ثلا

 مو ف كالا ؛حتفلا يأ 4 وُ ام > وأ 1م داب ني ) :ةامرل

 ةرسألا باو اهيلع يلا يللا نم هاو ام ارتو ايلا يف ينل

 ام ىلإ اوفلاخي ملو «هللا يف اودهاج نيذلا يأ 4 ةّرحآلا ُديِرُي نم مكحنِيَو »
 يف هباوث نسح نم هللا دنع ام ءاجر ءاهيف ةبغرو ايندلا نم ضرعل .هنع اوف

 .(١؟9) ةيآ :نارمع لآ ةروس )١(

 ١(. 5ا) ةيأ :نارمع لآ ةروس )١(

 )١5/8(. ةيآ :نارمع لآ ةروس (؟)

 .(855١؟) ةيآ :نارمع لآ ةروس (:)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ءايندلا نم ضرعل هنع اومث ام ىلإ اوفلاخي ملو نيدلا يف اودهاج نيذلا يأ ؛ةرحآلا

 مككلهي ال نأ «كلذ ميظع نع هللا افع دقلو ؛مكبونذ ضعبب كلذو «مكر بتخيل

 ىلع هللا نم كلذكو ؛مكيلع يلضفب تدع كلو ؛مكيبن ةيصعم نم متيتأ اهب

 ريغ هنإف «ةظعومو ابدأ ايندلا لحاع يف بونذلا ضعبب بقاع نأ نينمؤملا

 مهل ةمحر «هتيصعم نم اوباصأ امب ؛مهيلع هل قحلا نم مهيف ام لكل لصأتسم

 .ناميإلا نم مهيف امل ؛مهيلع ةدئاعو

 دحأ ءادهش ءازج

 سابع نبا نع «ريبزلا يبأ نع «ةيمأ نب ليعامسإ ٍيثدحو :قاحسإ نبا لاق
 يف مهحاورأ هللا لعج .دحأب مكناوخإ بيصأ امل» :ي هللا لوسر لاق :لاق

 نم ليدانق ىلإ يوأتو ءاهرامث نم لكأتو «ةنجلا رافأ درت ءرضخ ربط فاوجأ

 مهليقم نسحو ءمهلكأمو مهيرشم بيط اودجو املف ,شرعلا لظ يف بهذ
 الو ءداهجلا يف اودهزي الئل ءانب هللا عنص ام نوملعي انناوخإ تيل اي :اولاق

 هلوسر ىلع هللا لزنأف .مكنع مهغلبأ انأف :ىلاعت هللا لاقف .برحلا دنع اولكني

 6 ل نيس الو » :تايآلا ءالؤه لي

 ديبل نب دومحم نع «ليضفلا نب ثراحلا ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 رف قراب يلع ءادهشلا» :خ هللا لوسر لاق :لاق هنأ سابع نبا نع يراصنألا

 ."”«ايشعو ةركب ةنجلا نم مهقزر مهيلع جرخي ءىارضخ ةبق يف ,ةنجلا بابب
 لئس هنأ دوعسم نب هللا دبع نع ؛مهتأ ال نم نئدحو :قاحسإ نبا لاق

 ٌءاَيَحَأ لَب انو َوَمأ هلآ ٍليِبَس ىف أوُلَتق َنيِذّلأ َنْبَسَت ود :تايآلا ءالؤه نع

 بيصأ امل هنإ :انل ليقف اهنع انلأس دق انأ امأ :لاقف « (2) َنوُقَرَرُي ْرِهْبَر َدنِع

 «ةنحلا رافأ درت ءرضخ ريط فاوجأ ف مهحاورأ هللا لعج دحأب مكناوخإ

 ه) ةبيش يبأ نباو «(577/1) دمحأو .دهزلا يف )١157( دانه هحرخأ ؛حيحص هدانسإ )١(

 يناريطلاو )١١1/5(« يربطلاو (74/؟) مكاحلاو (87/107) نابح نباو «(590/

 ٠١/4 05( روغنملا ردلا )95/7(.



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 زع هللا علطيف «شرعلا لظ يف بهذ نم ليدانق ىلإ يوأتو اهرامث نم لكأتو

 انبر نولوقيف :لاق ؟مكديزأف نوهتشت ام «يدابع اي :لوقيف ةعالطا مهيلع لجو
 ةعالطا مهيلع هللا علطي مث :لاق !انئش ثيح اهنم لكأن ةنحلا ءانتيطعأ ام قوف ال

 ةنجلا انتيطعأ ام قوف ال انبر :نولوقيف ؟مكديزأف نوهتشت ام «يدابع اي :لوقيف
 نوهتشت ام يدابع اي :لوقيف ةعالطا مهيلع علطي مث :لاق انئش ثيح اهنم لكأن

 بحن انأ الإ !انئش ثيح اهنم لكأن ةنجلا انتيطعأ ام قوف ال انبر نولوقيف ؟مكديزأف

 .ىرخأ ةرم لتقن ىح «كيف لتاقنف ءايندلا ىلإ درن مث ءانداسحأ يف انحاورأ درت نأ

 نب دمحم نب هللا دبع نع ءانباحصأ ضعب ىثدحو :قاحسإ نبا لاق

 كرشبأ الأ» :هللع هللا لوسر يل لاق :لوقي هللا دبع نب رباج تعمس :لاق «ليقع

 هايحأ دحأب بيصأ ثيح كابأ نإ :لاق هللا يبن اي ىلب تلق :لاق ؟رباج اي

 يأ :لاق ؟كب لعفأ نأ ورمع نب هللا دبع اي بحت ام :هل لاق مث ءلجو زع هلا

 ."2«ىرخأ ةرم لتقأف كيف لتاقأف ءايندلا ىلإ درت نأ بحأ بر

 لوسر لاق :لاق «نسحلا نع «ديبع نب ورمع ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 اهيلإ عجري نأ بحي ايندلا قرافي نمؤم نم ام ,هديب يسفن يذلاو» : هللا
 ايندلا ىلإ دري نأ بحي هنإف ديهشلا الإ اهيف امو ايندلا هل نأو راف نم ةعاس

 ."”«ىرخأ ةرم لتقيف هللا ليبس يف لتاقيف

 :نيرجاهملا نم دحأب دهشتسا نم ركذ
 :مشاه ينب نم

 نم هي هللا لوسر عم دحأ موي نيملسملا نم دهشتساو :قاحسإ نبا لاق

 نب بلطملا دبع نب ةزمح :فانم دبع نب مشاه نب نم مث «شيرق نم نيرحاهملا

 )١( ملسم هجرخأو «فيعض هدانسإو .حيحص ثيدح )/١841( قازرلا دبعو )1585((

 يذمرتلاو )50١١( مقر رظناو )١7037( يناربطلا هوحنبو )٠١477(« عمجما رظناو
.)30/59( 

 )١7/4/7(. لادتعالا نازيم رظناو ءعوضوم هدانسإ (؟)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :ةيمأ ينب نم

 «يثيللا ةئمق نبا هلتق ءريمع نب بعصم :ىصق نب رادلا دبع ئب نمو «ةعيزخ نبا

 )١( ..اسا عج هلو تاء ما
 . رفن ةعبرأ .نامثع نب سامه :ةظقي نبا موزخم نب نمو

 راصنألا نم دحأب دهشتسا نم ركذ

 .نكسلا نب دايز نب ةرامعو ؛عفار

 «شقو نب تباث نب ورمعو «شقو نب تباث نب ةملسو :قاحسإ نبا لاق

 لتق اتباث امهابأ نأ ةداتق نب رمع نب مصاع يل معز دقو :قاحسإ نبا لاق

 هباصأ ناميلا وهو ةفيذح وبأو «رباج نب ليسحو شقو نب ةعافرو «ذئموي
 ىفيصو «هباصأ نم ىلع هتيدب ةفيذح قدصتف «نوردي الو ةكرعملا يف نوملسملا

 انثا ءذاعم نب سوأ نب ثراحلاو لهس نب دابعو يظيق نب بابحو يظيق نبا
 .الجر رشع

 نب ملعألا دبع نب ورمع نب كيتع نب سوأ نب سايإ :جتار لهأ نمو

 .ناهيتلا نب ديبعو «لهشألا دبع نب مشج نب ءاروعز

 :منغ نب كلام نب داوس نب نم مث راجنلا ب نمو :قاحسإ نبا لاق

 .ورمع نب سيق هنباو «سيق نب ورمع

 .لجر «ةداتق نب سينأ :ديز نب يدبع ب نمو :قاحسإ نبا لاق

 .ةامرلا ريمأ وهو «نامعنلا نب ريبج نب هللا دبعو :قاحسإ نبا لاق

 /؟) دعس نبا تاقبطو (؟1177/9-81) لئالدلاو (1-717١170ص) رردلا :رظنا )١(
 )١57/5(. دئاوزلا عمججو (45/5) ةياهنلاو ةيادبلاو (45 5



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا 5

 مضمض نب رضنلا نب سنأ :راجنلا نب يدع نب نمو :قاحسإ نبا لاق

 .راجنلا نب يدع نب منغ نب رماع نب بدنج نب مارح نب ديز نبا

 رحبألا نب دابع نب رماع نب سيق نب ديوس نب ديعسو :قاحسإ نبا لاق

 .رفن ةثالث رجبألا نب ديبع نب ةبلعثت نب ديبع نب ةيواعم نب عفار نب عيبر نب ةبتعو

 ةبلعث نب دلاخ نب كلام نب دعس نب ةبلعث :جررخلا نب بعك نب ةدعاس نب نمو

 .نالجر «يدبلا نب ةورف نب فقسو «ةدعاس نب جرزخلا نب ورمع نب ةثراح نبا
 نم ِ هللا لوسر عم نيملسملا نم دهشتسا نم عيمجف :قاحسإ نبا لاق

 .الجر نوتسو ةسمخ راصنألاو نيرحاهملا

 دحأ موي شيرق نم لتق نم ركذ
 دبع يب نم مث ءشيرق نم دُحَأ موي نيكرشملا نم لتقو :قاحسإ نبا لاق

 هللادبع ةحلط يبأ مساو «ةحلط يبأ نب ةحلط :ءاوللا باحصأ نم يصق نب رادلا

 نب دعس وبأو «بلاط يبأ نب يلع هلتق «رادلا دبع نب نامثع نب يزعلا دبع نبا

 .صاقو يبأ نب دعس هلتق «ةحلط يبأ

 «بلطملا دبع نب ةزمح هلتق ,ةحلط يبأ نب نامثعو :قاحسإ نبا لاق

 ؛حلقألا يبأ نب تباث نب مصاع امهلتق ةحلط نب سالحلاو ؛ةحلط نب عفاسمو

 .رفظ نبل فيلح نامزق امهلتق ةحلط نب ثراحلاو ؛ةحلط نب بالكو
 نب فانم دبع نب مشاه نب ليبحرش دبع نب ةأطرأو :قاحسإ نبا لاق

 دبع نب مشاه نب ريمع نب ديزي وبأو «بلطملا دبع نب ةزمح هلتق رادلا دبع

 .نامزق هلتق يشبح هل مالغ باؤصو «نامزق هلتق رادلا دبع نب فانم

 دبع نب فانم دبع نب مشاه نب حيرش نب طساقلاو :قاحسإ نبا لاق

 .الجر رشع دحأ .نامزق هلتق رادلا

 نيكرشملا نم دُّحُأ موي ىلاعتو كرابت هللا لتق نم عيمجف :قاحسإ نبا لاق

 .الجر نورشعو نانثا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 دحأ موي رعش نم ليق ام ركذ

 نب ةريبه لوق ءدُحَأ موي يف رعشلا نم ليق امم ناكو :قاحسإ نبا لاق

 .مورخم نب نارمع نب دبع نب ذئاع نب ورمع نب بهو يبأ

 يبقرطي تاب ديمع مه لاب ام

 ينلذعتو دنه ينبتاعت تناب

 يقلخ نم نإ ينيلذعت الف الهم

 اوفلكك امب بعك ينبل فعاسم

 فرعشم قوف يحالس تلمح دقو
 ةدفدفب ريع ىرج ذإهنأك

 هل ىدنلا حاتري جوعأ لآ نم

 "اختنم دحلا قاقرو هتددعأ

 ةمكحُم ىهنلا لثم ءاضيبو اذه

 نمي يذ فارطأ نم ةنانك انقس

 ؟انب نوبهذت ئأ ةننك تلاق

 دُحُأ نم رجلا موي سراوفلا نحن
 اًمذخ تفداص انعطو اًبارض اوباه

 درب ضراع انأك اتحر تمن

 ٌقَلَف ىغولا دنع مهماه نأك

 نصغ يف حيرلا هتعزعز لظنح وأ
 هل باسح ال احس لاملا لذبن دق

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا )51-55/4(.

 اهيداوع ودعت ذإ دنه نم دولاب

 اهيلاوم ينع تلغش دق برحلاو

 اهيفخأ تسل نإ امو تملع دق ام

 "”هيناعأ لاقثأو ءبع لامح

 اهيرابي ىرجت اذإ حوبس طاس

 اهيمحي نوعلاب قحال مداكم
 اهيقارم لعتسم ءارعش عذحجك

 اهيهقالأ دق بوطنخل انرامو

 اهييواسم ودبت امف يلع تطين

 اهيجزي ناك ام ىلع دالبلا ضرع

 اهيف نمو اهومأف ,ليخنلا :انلق
 اهيأن نحن انلقف دعم تباه

 اهيصارق تمض دقو نوري امن

 اهيكي راحبلا ينب ماه ماقو
 اهيحادأ نع هتفن ذبر ضبق نم ماقو

 اهيفاوساهبم هرواعت لاب

 اهيقآم يف اًرزش ليخلا نعطنو
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 اهرزاج ثرفلاب يلطصي ةليلو

 ةيدنأ تاذ ىدامج نم ةليلو

 ةدحاو ريغ اهيف بلكلا حبني ال

 ةيماح ءارضلا يذل اهيف تدقوأ

 هدلاوو ورمع مكلذ ينثروأ
 امف موجنلا ءاونأ نورابي اوناك

 :ةريبه ىلع دري تباث نب ناسح

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اهيعاد نيرثملا يرقنلاب صتخبي
 اهيرسأ تب دق ةيدامج ابرج

 اهيعافأ يرست الو سيرقلا نم
 اهيمحأ ناكرألا ةيكاذ قربلاك

 اهيلاغي ىنثملب ناك هلبق نم

 اهيعاسم ايلعلا ةروسلا نع تند

 :لاقف تباث نب ناسح هباجأف :قاحسإ نبا لاق

 مكتهافس نم الهج ةنانك متقس

 ةيحاض توملا ضايح اهومتدروأ

 بسح الب اثيباحأ مهومتعمج

 تلتق ذإ هللا ليخب متربتعا الأ

 نحت الب هانككف ريسأ نم مك

 :ةريبه ىلع دري بعك

 اهيزخم هللا دنجف لوُسرلا ىلإ
 اهيقال لتقلاو اهدعوم رانلاف

 اهيغاوط مكترغ رفّكلا ةمئأ
 اهيف هنيقلأ نمو بياقلا لهأ
 اهيلاومادك ةيصانزجو

 :اًضيأ بهو يبأ نب ةريبه بيجي كلام نب بعك لاقو :قاحسإ نبا لاق

 مفودو انع ناسغ ىتأ له الأ

 اهماتق نأك مالعأو راحص

 اًحزر سيمارعلا لزيلا هب لظت
 اهبيلص حولي ىرسحلا فيج هب
 ةفلخ نيشعي مارآلاو نيعلا هب

 ةمخف لك اننيد نع اندلاجي

 افأك ناوصلا يف تومص لكو

 متيقل نم اولئاس ردبب نكلو

 عنعنتم ةريس قرخ ضرألا نم
 عطقتم دماه عقن دبعلا نم

 عضولملا راجتلا ناتكك حال امك

 علقتي هضيق ماعن ضيبو

 عملت سناوقلا اهيف ةبردم

 عرتم ءاملا نم ىف تسبل اذإ

 عفنت بيغلاب ءابنألاو سانلا نم



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ناك ول فوخلا ضرأب انأو

 هلوق ناك بكار انم ءاج اذإ

 انديكي امث سانلا مهي امهمف

 هديكت اًعيمج تناك انريغ ولف

 ةليبق انيلع ىقبت ال دلاجن

 انتارس لاق ضرعلاب اونتبااملو

 هرمأ عبتن هللا لوسر انيفو

 هبر دنع نم حورلا هيلع ىلدت

 انرصقو ديرن اميف هرواشن
 انل اودب امل هللا لوسر لاقو

 ةايحخلا يرشي نمك اونوكو

 اولكوتو مكفايسأ اوذخ نكلو

 مهلاحر يف ةرهج مهيلإ انرسف

 انقلاو رونسلا اهيف ةموملمب

 هطسو رحبلا نم جوم ىلإ انئجف
 ةيصن نحنو فالآ ةئالث

 اننيب ةينملا يرجت مهرواغن

 مهيفو انيف عبنلا يسق ىداق
 ةيدعاص ةيمرح ةفوجنمو

 ةراتو لاجرلا نادبأب بوصت

 امأك ءاضفلاب اهرت ليخو

 ىحرلا انب ترادو انيقالت املف

 اوعشقاف ليلب اولجأ دقل اناوس

 عمجيو برح نبا يجزي امل اودعأ
 عسوأ سانلا راس نمهل نحنف

 اوعروتو ادي اوطعأ دق ةيربلا

 اوعظفيو اوباهي نأ الإ سانلا نم

 ؟عرزن ضرسعلا عنممن مل اذإ مالع
 علطتن ال لوقلا اهليف لاق اذإ

 عقريو ءامسلا وج نم لي
 عمسنو عيطن انأ ىهتشاام اذإ

 اوعمطاو تاينملا لوه مكنع اورذ

 عجريو هيدل ايحُي كلم ىلإ
 عجحأ هللرمألا نإ هللا ىلع

 عشختن ال ضيسبلا انيلع ايحض

 عروت االاهمادقأ اوبر ض اذإ

 عنقمو رساح مهنم شيباحأ
 عبرأف انرفك نإ نيتم ثالث

 عرشنو ايانملا ضوح مهعراشن

 علطمقملا ييرفيلا الإ و هامو

 عنصت ةعاس مسلا اهيلع رذي

 عقمعقت راصبلا ضرعأبرهمت
 عبرتيةرق يفاب ص دارج

 عفدم هللا هج رمأل سيلو



 مهتارس انكرت ىتح مهانبرض
 ةيشع انقفتسا ىتح ةودغ ندل

 مهنأك نيعجوم اًعارس اوحارو
 اننأك ءاطب انارخأو انحرو

 امبرو انم موقلا لانو انلنف

 ترادتساو اناحر ترادو

 ةبس لتقلا ىرن ال سانأ نحن
 ال ثداوحلا بير ىلع دالج

 هلوقن ءيشب ايعن ال برحلا وبب

 انسلف رفظن نإ برحلا ونب

 هرح سانلا ىقتي اباهش انكو

 دقو ىرعبزلا نبا ىلع ترخف

 اهريغو دعم ايلغ يف كنع لسف
 برحلا هل كرتت وه نمو
 ةدش رصنلاو هللا لوحب انددش

 اهعورف نأك مكيف انقلا ركت

 رطي نمو ءاوللا لهأ ىلإ اندمع
 اولذاختو اًدي اوطعأ دقو اوناخف

 :ىرعبزلا نبا رعش

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 عرصم بشخ عاقلاب مفأك

 عفلت رن رحاناكذ نأك

 علقم حيرلا هءام تفقاره ماهج

 علظ ةشيب محل ىلع دوسأ
 عسوأ هللا ىكدل ام نكلو انلعف

 عبشي رشلا نم لك اولعج دقو

 عنمو رامذلا يمحي نم لك ىلع
 عمدت رهدلا انت نيع كلاه ىلع

 عرجن برحلا ترج امن نحن الو

 عجوتن اههرافظإ نم نحن الو

 عفسيو هيلي نم هنع جرفيو

 عبتم ليللا رخآ نم بلط مكل
 عنشأو اًماقم ىزخأ نم سانلا نم

 عرضأ ةهيركلا موي هدخ نمو
 عرش ةنسمألا فارطأو مكيسلع

 عزهتي اههؤلم دازم ىلزع

 ٌعرسأ دمحلا يف وهف ءاوللا ركذب
 عنصأ وهو هرمأ الإ هللا ىبأ

 :دحأ موي يف ىرعبزلا نب هللا دبع لاقو :قاحسإ نبا لاق

 . لقف تعمسأ نيبلا بارغ اي

 ىدم شللو ريخلل نإ

 لهف دق ائيش قطنت ان

 لبقو هجو كلذ الكو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 لئاز ميعنو شيع لك
 ةبأآ ينع ناسح افغلبأ

 تبرس كداسح ليبارسو

 عرابب مرق ةدجنلا قادص

 ؟هنكاس ام سارهملا لسف

 اواهش ردبب يخايشأ تيل

 امهكرب ءابقب تكح نيح

 اًّصقر مكاذ دنع اوفخ مث

 مهفارشأ نم فعضلا انلعقف

 اننأ ىلإ سفنلا مولأ ال

 :ىرعبزرلا نبا ىلع ناسح در

 لقتمو رغم ربق ءاوسو

 لكب نبعلي رهدلا تانبو

 للغلا اذ يفشي رعشلا ٌضيرقف
 لججرو ترئأ دق فكأو

 لرتنملا يف اوكلهأ ةةمك نع

 لطب مادقم نيدجلا دجام

 لسألا عقو ىدل ثاتلم ريغ

 لجحلاك ماهو فاحقأ نيب

 لسألا عقو نم جرزخلا عزج

 لشألا دبع يف لتقلا رحتساو

 لبجلا يف ولعي نافحلا صقر
 لدتعاف ردب ليم انلدعو

 لعتفملا انلعفل انررك ول

 لفهم دعب مهولعت اللع

 ةعقو يرعبزلا نب اي تبهذ

 مككديم انلنو متلن دقلو

 مكفاتكأ يف فايسألا عضن

 مكهاتسأ نم عبصألا جرخُ
 مكباقعأ ىلع نولوت ذإ
 ةقداص ةدش انددش ذإ

 لدع ول اهيف لضفلا انم ناك

 لود اًئايحأ برحلا كلذكو

 لم دعب اللع ىومف ثيح

 لصعلا نلكأي بينلا حالسك

 لسرلا هابشأ بعشلا يف اًبره

 لبجلا حفس ىلإ مكانأجأف
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 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا شقت

 لهي سائلا نم هوقالي نم الملا فادشأك ليطانخع

 لجرلاو هنم دطرفلا انألمو هعرجن ذإ بعشلا انع قاض

 لرتف ارصن ليربج اوديأ ملهفاثمأ متسل لاجرب

 لسرلا قيدصتو هللا ةعاط ىفقتلاب ردب موي انولعو

 لفر حاجحج لك انلتقو مهم سأر لك ادلتقو

 لفملا ثيداحأو ردب موي ةروع شبيرق يف انكرتو
 لبا ليبانتلاو ردب موي دمههاش اًقح هللا لوسرو

 لمحل بصخلا يف عمجي ام لثم 2 اوعمج عومج نم شيرق يف
 لزن سأبلا ذإ سانلا رضحن اهتسا دلو مكلانمأ ال نحن

 :ةزمح يثري بعك

 ىلتقو بلطملا دبع نب ةزمح يكبي كلام نب بعك لاقو :قاحسإ نبا لاق

 جوعألا نمزلا يف ثيداحأ مه نناتأ موق ركذت

 جضنملا نزحلاو قوشلا نم قفاخ مهركذ نم كبلقف

 جرختللاو لخادملا مارك ميعنلا نانج نم مهالتقو

 جوضألا يذب لوسرلا ءاول ءاوللا لظ تحت اوربص امب
 جررخلاو سوألا ونب اًعيمج اهفايسأب تباجأ ةادغ

 جهنملاو رونلا يذ قحلا ىلع اوعياش ذإ دمحأ عايشأو

 جهرملا لطسقلا يف نومضيو ةامكلا نوبرضي اوحرب امف
 جوملا ةحود ةنج ىلإ كيلم مهاعد ىتح كلذك
 جرحي ل هللا ةلم ىلع ءالبلا رح تام مهلكف

 ججلس مراص ةبه يذب اًققداص ىفو الةزمحك



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 جعدألا لمجلاك ربربي لفون ينب دبع هاقالف

 جمهوملا بهللا يف بهلت باهشلاك ةبرح هرجوأف

 جعجي مه ريخلا ةلظنحو هقاثيمب ىفوأ نامعنو

 جترملا كردلا يف رانلا نم

 هحور تدغ ىتح قحلا نع

 مكنم ىوث نم ال كئلوأ

 :بعك ىلع دري رارض

 :لاقف يرهفلا باطخلا نب رارض هباجأف

 هعايشأل بعك عزم أ

 هفلإ ىأر ىكذملا جيجع

 هنرداغو اياورلا حارف

 اكبلا ينني بعكل الوقف

 ركم يف هناوخإ عربصل
 هععايشأو اًرهف تيلايف

 اهراتوأب سوفنلا اوفشيف

 يف سرألا نم ىلتقر
 ءاوللا تحت ةرمح لتقمو

 ايراث بعصم ىنننا ثيحو

 مهيف انفايسأو دحأب

 ديدحلا يف مك"انيقل ةادغ

 باقعلاك ةحلجم لكب

 اوقنا ىتح مث مهانسدف

 جوعألا نمزلا نسم يكبيو

 جسنحم رداص يف حورت

 جالي مو ارسق جصعجعي

 جهرم لطسق يذ ليخلا نم

 جروسلا انعمج يف ةبتعو

 جررزخلا نم تبيصأ ىلتقب
 جوضألا يذب اعيمج اوبيصأ

 جلخم نرام ,.درلأمب

 جطحلس ةبه يذ ةبرضب

 جهوملا بهللاك بهلت

 جنعت ملف حاربلا دسأك

 جرسم ةعيسم يذ درجأو

 جرحم وأ سفنلا قهاز ىوس
 و ب 0 ١4 ّة

 :ىلتقلا يكبي دحاأ موي ف يرعبزلا نب هللا دبع لاقو :قاحسإ نبا لاق
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 عومد كيتلقم نم تفرذ الأ

 تقرفو رازملا ىومت نمب طشو

 ةرارح يذ ىلع ىلو امل سيلو
 كلام مأ ىتأ له نكلو اذ رذف

 برثي لهأ ىلإ ادرج انبنجمو

 اندوقي ماهل يف انرس ةيشع
 افأك فعز لك انيلع دشت

 ةباهم مهتطلاخ انوأر املف

 قشني ضرألا نأ ول اودوو

 اهضيمو نأك ضيب تيرع دقو
 ةماه لك امي اولعن انناهعأب

 مي ةيصاع سوألا ىلتق نرداغف

 ةعلت لك يف راجنلا ينب عمججو
 اًدمحأ نرداغ بعشلا ولع الولو

 اًيواث ةزمح ركلا يف ترداغ امك

 هئاول تحت نرداغ دق نامعنو

 مهفدرُي ةامكلا حامرأو دحأب

 :ىرعبزلا نبا ىلع ناسح در

 :لاقف «تباث نب ناسح هباحأف

 عوبر ديلولا مأ نم كقاشأ

 فكاوو حايرلا يفيص نهافع

 هلوح رانلا دقوم الإ قبي ملف

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 عوطق بابشلا لبح نم ناب دقو

 عوجف بيبحلاب راد يحلا ىون

 عوجر عومدلا فارذت لاط نإو

 ؟عيشي ثيدحلاو يموق ثيداحأ

 عيزنو دلتم اهنم جيجانع

 عوفن قيدصلل يداعألا رورض

 عين نييداولا جوضب ريدغ
 عيظف كانه رمأ مهنياعو

 عوزج مث موقلا روبصو ممب

 عسيرس ءابألا يف ىقرت قيرح

 عيرذ ودعلل مامس اهنمو

 عوفو نيفتعي ريطو عابض

 عيجن نهعقو نم مهفادبأب

 عورش يرهمسلاو الع نكلو

 عيقو ةابشلا يضام هردص يفو

 عوقو نفجي ريط همحل ىلع

 عورت ءالدلا ناطشأ لاغ امك

 عومه باحسلا فاجر ولدلا نم

 عونك مامحلا لاثمأ دكاوو



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 اهلهأ نيب تددب راد ركذ عدف

 هدعي دحأب موي نكي نإ لقو

 سوألا ونب هيف ترباص دقف

 اورباصو هيف راجنلا ونب يماحو
 هنولذخي ال هللا لوسر مامأ

 مكبرب نيخس اي مترفك ذإ اوفو

 ىغولا شمح اذإ ضيب مهيديأب
 ايوا ةبتع عقنلا يف ترداغ امك

 ةجاجعلا تحت ترداغ دقو

 تبصنت ثيح هللا لوسر فكب

 مكعورف نم ةداس موق كنئلوأ

 انزعي ىتح هللازعن نمي
 مهيف ةزمحو ىلتق اوركذت الف
 هل ةلّزرم دلخلا ننج نإف

 مهقزر لضفأ رانلا يف مكالتقو

 :دحأ نع صاعلا نب ورمع رعش

 عوطق لابخلا تانسيتمل ىوسن
 عيشي فوس قحلا نإف هيفس

 عيفر كانه ركذ مهل ناكو

 عوزج ءاقللا يف مهنم ناك امو

 عيفشو مكر نم رصان مهف

 عيضمو ىفو دبع يوعسي الو
 عيرص نش ىدري نأ دبالف

 عورش جيشولاو اعيرص ادعسو

 عيجن صيمقلا لب دقو ايبأ

 عوقن نرثي دق ام موقلا ىلع

 عورفو ةداس موق لك ىفو

 عيظف نيخساي رمأ ناك نإو

 عيطم وهو هلل ىوث ليعق

 عيرس رومألا ىضقي يذلا رمأو

 عيرضو اهفوج يفاعم ميم

 انءاقل الهج راجنلا ونب تنمت

 ةءاجف الإ رشلاب مهعار امف

 انسبابق اوحيبتسي اميكل اودارأ

 ىرت ام لبق تنموأ ابابق تناكو

 قطنملا كيبحلا ىوضر نم حبصلا عم

 قدصت ئامألاو علس بنج ىدل

 قرهت ةقزألا يف ليخ سيدارك

 قرحم برض مويلا بابقلا نودو

 اوقنحأو اوحيبأ موق اهمار ذإ



 ةودغ نييجررخلا سوءر نأك

 :رارض رعش

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 قورب ةيفرشملاب مهاعإو

 :باطنخلا نب رارض لاقو :قاحسإ نبا لاق

 يسرف يمدقم الول كدجو نئإ
 دحأ نم عزجلا بدجي مكنم لاز ام

 هقرفم فيسلاب باصأ دق سرافو
 اقطتتنم كفنأ ال كدجو لإ

 ةرباثم حاولم ةلاحر ىلع

 فشك الو روخ ىلإ تيمتنا امو
 اوقحل ذإ ضيبلا كيبح نيبراض لب

 ميهلئامح خرتسم ليل اه مش

 :اًضيأ باطخلا نب رارض لاقو

 ةنبسيزم بعك ينب نم تتأامل

 ةدنهم تايفرشم اودرجو

 ةتلككرعمو مايأب موي تلقف

 مهل نوكت نأ موي لك اودوع دق

 مقرمغ ضاخ ىتح يرهم تهركأ

 امهديسج يلابرسو يرهم لظف

 مككل نإ مورخم ينباي اوعرجت ال
 تدلو امو يمأ مكل ّىدف اًربص

 عرجلا نيب ليسخلا تلاج اذإ
 يعاش اهرمأب قازت ماه تاوصأ

 يعارلا ةورفك هتماه قالفأ

 عاطق حلالا نول لثم مراصب

 يعادلا بوث ام اذإ خيرصلا وحن

 عاروأ سابلاةادغ مائل الو

 عاذل توملا دنع نينارعلا موش

 عادعد ريغ ايعس توملل نوعسي

 قلتأت ضيبلا اهيف ةيجررخلاو

 قفتخت رسللا حانجك ةيارو

 قرولا زهزه اماهفلخ امل يبنت
 اوقل نيذلا بالسأو لاتقلا حير

 قبتسم دجملا نأ تنقيأو اهنم

 قلع كناع عيجن نم هلبو

 قرولاو نعطلا شاشر قورعلا خفن
 قدحلا هفوج يف ام قرافي تح

 قهز هب ام مكيف ةريغملا لثم
 قفشلا ربدي ىتح برضلا اورواعت



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :رارضو ورمع ىلع دري بعك
 :لاقف كلام نب بعك امهاحأف :قاحسإ نبا لاق

 هقدصأ لوقلا ريخو اشيرق غلبأ

 مكتارس انالتقب انلتق دق نأ

 ددم انل مكانيقل ردب مويو

 انترطف قحلا نيدف انولتقت نإ

 اهفس مكيأر يف انرمأ اورت نإو
 اودعتقاو برحلا حاقل اونمت الف

 هل حارت ابرض اندانعمكل نإ

 اهجتننو اهيرمن برحلا ونب انإ
 امدعب برح نبا اهلم جني نإ

 ةظعومو املح هل تدافأدققف

 امك لاتقلا تايامع تحت نوشمب

 اهقثلا لظلا دوسأ ىشم لثم وأ

 ةئساخ لبنلا نارق دح درت

 مكروهظ نع علسب متفذق ولو
 ادبأ مكنم رتو موقلا يف لاز ام

 اصنق قثوم ميرك رحو دبع

 لوبقم بابلألا يوذ دنع قدصلاو

 ليقلا رثكي اميفف ءاوللا لهأ

 ليربجو لاكيم رصنلا عم هيف

 ليضفت هللا دنع قحملا يف لتقلاو

 ليلضت مالسإلا فلاخ نم ىأرسف
 لوغشم نوللا ىدصأ برحلا اخأ نإ

 ليباعر مذخ هل عابضلا جرع
 ليكنت ناغضألا يوذل اندنعو

 لوهفم هللا رمأو يقارتلا هنم

 لوقعمو بلهل نوكينمل

 ليعرت ءاحطبلا ةلكاشب برض

 ليبارس اجيهلل نودعيامن

 ليزاعم ليم االو ءاتنبجال

 ليسارملا مدألا ةبعاصملا يشمت

 لومشم ءازوجلا نم ذاذر موي

 لولمب فيسلاك جلف اهمايق

 لولفم وهو اهنع فيسلا عجريو

 ليجأت توملاع فدو ةايحللو

 لولطم وهو هيلع مالسلا وفعت

 لوتقمو روسأم ةنيدملا رطش



 مكلجعأف مكارخأ لمؤن انك

 اوملع دقف باجلا مهيف نج اذإ

 ةرهاجم مثِإ نم نحن ال نحن ام
 :ةرمح ىثري ناسح

 نمو بلطملا دبع نب ةزمح يكبي تباث نب ناسح لاقو :قاحسإ نبا لاق
 :دحأ موي كي هللا لوسر باحصأ نم بيصأ

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ليم الو لزع ال سراوف انم

 لومحم رج دق يذلا نأب اقح

 لوذخم مرغلا يف الو مولم الو

 نبدناف يمرق يماي

 لاب رقولا تالماحلاك

 ائماخلا تالوعملا

 لاا اهعومد ليس نأكو

 نم اراعشأ نضقني

 هيخ بانذأ افأكو

 بجو روزشم نيب نم

 اه بولق باصأ دقلو
 نم ناثدحلا دصقأ ذإ

 مفلاغ دحأ باحصأ

 احو انسراف ناك نم

 ال هللاو ال ءرزمح اب

 ايضأو ماتيأ خانمل

 ىف رهدلا بوني الو
 اهردم اياّسرافاي

 وللعتخلا تاديدش انع

 حئاونلا وجش ةريحسب

 حلااودلا تاحلملا لقث

 حئاحص تارج هوجو ت

 حئابذلاب بضخت باصنأ

 حتاسملا ةيداب كانه

 حماور سمه ىحضلاب ل

 حراوبلاب عذعذي روز
 حداوكلا نهتحدك تت

 حراوق بلج هل لج

 حاشن ذإ يجرن انك

 حرولج هل ملأ رهد

 حللاسملا ثعب اذإ انيم

 حئاقللا رصام كاسنأ

 حفال ىهو برحل برح
 حماصملا تنك دق رمح اي

 حداف نحل بوني اذإ ب



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 وسرلا دسأ ينتركذ

 ذإ دعي ناكو انع

 ةرمهج مقامقلا ولعي

 الو شعر شئاط ال

 فحلا ىلوأ بابش ىدوأ

 انشلا اذإ نومعطملا

 هقوفو دالجلا محل

 مهراج نع اوعفاديل

 حفانملا انهردم كاذو ل

 حجاحجلا نوفيرشلا دع

 حضاو رغأ نيديلا

 حنأآ لمحلاب ةلع وذ

 حدانبم وأ بيس هنم ار

 حجارملا نوليقثلا ظئا

 حضان نهففصي ام .ي
 حئارش بطش همحش نم
 حشاكملا نعضلا وذ مار ام

 ائئزر نابشل يفه

 الغ .ةقراطب مش

 الاب دمحلا نورتشملا

 يئب وحأ «ةبتع نب ورمع نب هللا دبع نب ةنعز وبأ لاقو :قاحسإ نبا لاق

 ش :دحأ موي جرزخلا نب مشج
 ملألاب الإ ةازخملا عنمت مل مزهلا يب ودعي ةنعز وبأ انأ

 مشج نم يجرزخ رامذلا يمحي

 :يلع رعش

 لحجر اهلاق :ماشه نبا لاق- بلاط ىبأ نب يلع لاقو :قاحسإ نبا لاق

 رأ ملو رعشلاب ملعلا لهأ ضعب يل ركذ اميف «يلع ريغ دحأ موي نيملسملا نم
 :يلعل اهفرعي مهنم اًدحأ

 هممذ اذ انبو ايفو ناك ةمصلا نب ثراحلا نإ مه ال

 همفغدم ءاملظ ةليلك ةممهم ةماهم ىف لبقأ

 همن اميف هللا لوسر ىغبي ةمج حامرو فويس نيب



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 .قاحسإ نبا ريغ نع «ةليلك» :هلوق :ماشه نبا لاق

 :ةمركع زجر
 :دحأ موي قف لهج يبأ نب ةمركع لاقو :قاحسإ نبا لاف

 البقم الإ مويلا هوري نلو اله بحرأ هرجزي مهلك

 الفحج اسيئرو احمر لمحي

 :ةزمح ركبت ةيفص

 نب ةزمح اهاخأ ىكبت بلطملا دبع تنب ةيفص تلاقو :قاحسإ نبا لاق

 :بلطملا دبع

 رييبخو مجعأ نم يأ تانب ةفاخم دحأ باحصأ ةلئاسأ

 رسيزو ريخ هللا لوسر رسيزو ىون دق ةرمح نإ ريبخلا لاقف
 رورسو اب ايحي ةنج ىلإ ةوعد شرعلا وذ قحلا هلإ هاعد

 ريصم ريخ رشحلا موي ةزمحل يجترنو يجرن انك ام كلذف

 يريسمو يرضحخن انزحو ءاكب ابصلا تبه ام كاسنأ ال هللاوف

 روفك لك مالسإلا نع دوذي اهردم ناك ىذلا هللا دسأ ىلع

 روسنو يداتعت عبضأ ىدل يمظعأو كاذ دنع يولش تيلايف

 ريسصنو خأ نم اريخ هللا ىزج َنريشع يعنلا ىلعأ دقو لوقأ

 :ةزج يثرت معن
 دقو اًسامش يكبت «نامثع نب سامش ةأرما ؛معن تلاقو :قاحسإ نبا لاق

 :دحأ موي بيصأ

 سابإ نايتفلا نم ميرك ىلع 6١ ساسبإ ريغ ضيفب يدوج نبع اي
 سارفأ باكر ةيولأ لام هتشييقن نوميم ةهيدبلا بعص

 يساكلا معطملا يدوأو داوجلا يدوأ اًسعزج هل يعانلا ىتأ ال لوقأ

 سام برق انع هللا دععي الا هسلاجي هنم تلخ ال تلقو



 ىلا قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :لاقف ءاهيزعي «عوبري نب ديعس نب مكحلا وبأ وهو ءاهوخأ امباحأف

 ("”سانلا نم سامش ناك اهفإف مرك ىفو رتس يف كءايح ينقأ

 سابلاو عورلا موي هللا ةعاط ىف هتينم تناح اذإ سفنلا يلعقت ال

 سامش سأك نم ذئموي قاذف يربطصاف هللا ثيل ةزمح ناك دق

 :دحأ نم اًهدوع دعب دنه رعش

 :دحأ نع نوكرشملا فرصنا نيح «ةبتع تنب دنه تلاقو

 يبلطم ناك يذلا ضعب ينتاف دقو ةمج لبالب يسفن ىفو تعجر

 برثي لهأ نمو مهنم مشاه ينب ١ شيرق نم ردب باحصأ نم

 يبكرمو يريسم يف وجرأ تنكامك 2 نكي ملو ائيش تلن دق يننكلو

 ثالث ةنس يف عيجرلا موي ركذ

 :هباحصأو بيبخ لعقم

 انثدح :لاق يبلطملا قاحسإ نب دمحم نع يئاكبلا هللا دبع نب دايز نع

 لضع نم طهر دحأ دعب © هللا لوسر ىلع مدق :لاق ةداتق نب رمع نب مصاع

 .©ةراقلاو

 ارفن انعم ثعباف ءامالسإ انيف نإ هللا لوسر اي :اولاقف :قاحسإ نبا لاق

 .مالسإلا عئارش اننوملعيو «نآرقلا اننوئرقيو «نيدلا يف اننوهقفي كباحصأ نم

 «يونغلا دئرم يبأ نب دئرم :مهو «هباحصأ نم ةتس ارفن 28 هللا لوسر ثعبف

 نب يدع نب فيلح «يئيللا ريكبلا نب دلاخو بلطملا دبع نب ةزمح فيلح

 .ءايحلا يمزلاو هنع يجرخت الو هيلع يظفاح يأ :كءايح ئقأ (1)

 يهه/ دعس نباو «هخيرات» ُق (ه همم ىربطلا هج رخخأ «لسرم هدانسإ (؟١

 (51/4) ةياهنلاو ةيادبلا يفو لئالدلا يف (م09 - م؟م/) ىقهيبلاو (05/9)
 ءربلا دبع نبال ١07( - 71١/ص) ىوغبلل )90/١7”( ةنسلا حرش :رظناو

 ريثألا نباو «(9750) قازرلا دبعو )8١١/9( دمحأو (4085) يراخبلا هجرخأو

 .ةباغلا دسأ يف ١70/79(



 «فوع نب ورمع نب ةفلك نب يبجحح نب وخأ «يدع نب بيبخو «سوألا

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نب ةثراح دبع نب قيرز نب رمع نب ةضايب يب وخأ ةيواعم نب ةنثدلا نبا ديزو
 نب رفظ ئب فيلح قراط نب هللا دبعو ؛جرزخلا نب مشج نب بصغ نب كلام
 .©7سوألا نب كلام نب ورمع نب جررخلا
 :ةراقلاو لضع ةعيدخ

 .موقلا عم جرخف يونغلا دئرم يبأ نب دثرم موقلا ىلع يه هللا لوسر رمأو
 مهي اوردغ ةأدهلا ردص ىلع «زاجحلا ةيحانب ليذهل ءام ؛عيحرلا ىلع اوناك اذإ ىح

 مهيديأب لاحرلا الإ ,مهلاحر ىف مهو «موقلا عري ملف ءاليذه مهيلع اوخرصتساف

 مكلتق ديرن ام هللاو انإ :مهل اولاقف مهولتاقيل مهفايسأ اوذحأف ,مهوشغ دق «فويسلا

 .مكلتقن ال نأ هقاثيمو هللا دهع مكلو ةكم لهأ نم ائيش مكب بيصن نأ ديرن انكلو

 :مصاعو ريكبلا نباو دثرم داهشتسا

 ال هللا :اولاقف تباث نب مصاعو «ريكبلا نب دلاخو «دثرم ىبأ نب دئرم امأف
 :تباث نب مصاع لاقف ءادبأ ادقع الو ادهع كرشم نم لبقن

 ”لبانع رتو اهيف سوقلاو لبان دلج انأو يتلعام
 ”للطاب ةايحلاو قح توملا لباعملا اهتحفص نع لزت

 لآ هيلإ ءرملاو ءرملاب لزان هلإلا مح ام لكو

 لباه يمأف مكلتاقأ مل نإ

 :اًضيأ تباث نب مصاع لاقو

 (امارك ارشعم يموق ناكو يمار يلثمو ناميلس وبأ

 .هجيرخت مدقت )١(
 .ديدش ظيلغ :لبانع )3

 .ضيرع ليوط لصن :لباعملا (؟)
 .قاحسإ نبا نع امهالك (514/5) ةياهنلاو ةيادبلاو «ىقهيبلل ("754- 5١ 8/8) لئالدلا (4)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 لتقو «لتق ىح موقلا لتاق مث ؛ناميلس ابأ :نئكي تباث نب مصاع ناكو
 .هابحاص

 نب دعس تنب ةفالس نم هوعيبيل هسأر ذحأ ليذه تدارأ مصاع لتق املف

 هوعد :اولاق مهنيبو هنيب تلاح املف «ربدلا هعنمف «رمخلا ةفحق يف نبرشتل مصاع

 .هب بهذف ءامصاع لمتحاف «يداولا هللا ثعبف هذخأنف (هنع بهذتف ىسكي

 اكرشم سمي الو ءكرشم هسمي ال نأ ادهع هللا ىطعأ دق مصاع ناك دقو

 ظفحي :هتعنم ربدلا نأ هغلب نيح :لوقي هذ باطنخلا نب رمع ناكف ءاسجنت ءادبأ

 يف ادبأ اكرشم سمي الو ءكرشم هسمي ال نأ رذن مصاع ناك «نمؤملا دبعلا هللا

 .هتايح يف هنم عنتما امك «هتافو دعب هللا هعنمف «هتايح

 :قراط نب هللا دبع داهشتسا

 اوقرو اونالف قراط نب هللا دبعو يدع نب بيبحو ةنثدلا نب ديز امأو

 ءامي مهوعيبيل ةكم ىلإ اوجرح مث ,مهورسأف «مهيديأب اوطعأف ةايحلا يف اوبغرو

 ذحأ مث ؛نآرقلا نم هدي # قراط نب هللا دبع عزتنا نارهظلاب اوناك اذإ يح

 ."”نارهظلاب هللا همحر هربقف «هولتق ىح ةراجحلاب هومرف «موقلا هنع رخأتساو «هفيس

 ىلإ هب اوءاج اذإ يح «بيبخب اوحرخ مث ءمصاع لاق :قاحسإ نبا لاق

 :اولاق ءاولعفاف نيتعكر عكرأ تح ينوعدت نأ متيأر نإ :مهل لاق «هوبلصيل ميعنتلا

 امأ :لاقف موقلا ىلع لبقأ مث ءامهنسحأو امهمتأ نيتعكر عكرف ؛عكراف كنود

 :لاق «ةالصلا نم ترثكتسال لتقلا نم اعزج تلوط امنإ نأ اونظت نأ الول هللاو

 هغلبف ءكلوسر ةلاسر انغلب دق انإ مهللا :لاق «هوقثوأ املف «ةبشح ىلع هوعفر مث

 .هجيرخت مدقت )١(



 قاحسأإ نبإل ةيوبنلا ةريسلا

 مهنم رداغت الو ءاددب مهلتقاو ءاددع مهصحأ مهللا :لاق مث ءانب عنصي ام ةادغلا

 .هللا همحر هولتق مث ءادحأ

 يبأ عم هرضح نميف ذئموي هترضح :لوقي نايفس يبأ نب ةيواعم ناكف

 نإ :نولوقي اوناكو «بيبخ ةوعد نم اقرف ضرألا ىلإ ئيقلي هتيأر دقلف «نايفس

 .هنع تلاز هبنحل عجطضاف «هيلع يعد اذإ لحرلا

 هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىحي ئثدح :قاحسإ نبا لاق
 ينأل ءابيبع تلتق هللاو انأ ام :لوقي هتعمس لاق «ثراحلا نب ةبقع نع «دابع

 اهلعجف ةبرحلا ذحأ «رادلا دبع نب اخخأ ةرسيم ابأ نكلو ءكلذ نم رغصأ تنك

 .© هلتق يح امب هنعط مث «ةبرحلابو يديب ذحأ مث يدي يف

 باطخلا نب رمع ناك :لاق ءانباحصأ ضعب ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 هبيصت تناكف ؛ماشلا ضعب ىلع يحمجلا ميذح نب رماع نب ديعس لمعتسا هيض

 لحرلا نإ :ليقو «باطنخلا نب رمعل كلذ ركذف ؛موقلا يرهظ نيب وهو «ةيشغ
 يذلا اذه ام «ديعس اي :لاقف «هيلع اهمدق ةمدق ف رمع هلأسف «باصم

 رضح نميف تنك نيكلو «سأب نم يب ام نينمؤملا ريمأ اي هللاو :لاقف ؟كبيصي

 يف انأو يبلق ىلع ترطح ام هللاوف ؛هتوعد تعمسو «لتق نيح يدع نب بيبخ
 . اريخ رمع دنع هتدازف ءيلع يشغ الإ طق سلجم

 :عيجرلا ةيرس يف نآرقلا نم لزن ام
 يئئدح امك «ةيرسلا كلت يف نآرقلا نم لزن امم ناكو :قاحسإ نبا لاق

 «ريبج نب ديعس نع وأ «سابع نبا ىلوم ةمركع نع «تباث نب ديز لآل ىلوم
 دئرم اهيف ناك ىلا ةيرسلا تبيصأ امل :سابع نبا لاق :لاق .سابع نبا نع

 ف يههذلاو (17/4) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو ,.حيحص هدانسإ )١(
 .(00/84) ةباغلا دسأ :رظناو ءقاحسإ نبا نع امهالك (؟ )548/١ ريسلا

 فو (57/4) ةياهنلاو ةيادبلا يفو ««ةباغلا دسأ» يف (5317/؟) ريثألا نبا هدروأ (؟)
 .(578/5؟) باعيتسالا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ال اوكله نيذلا نينوتفملا ءالؤه حيو اي :نيقفانملا نم لحجر لاق «عيحرلاب مصاعو

 نم كلذ يف ىلاعت هللا لزنأف ؟مهبحاص ةلاسر اودأ الو «مهيلهأ يف اودعق مه

 :هناحبس لاقف «مهاصأ يذلا ريخلا نم رفنلا كعئلوأ باصأ امو نيقفانملا لوق
 ع 4( 2 يس وكر 2 مب هربا ل هيض نر

 لوقي امل فلاخم رهو 4 ديل ف ان لع أ كيش ١ .هناسلب مالسإلا
 2 هص ريدم و

 ."!4ِماَصِخَلأ ّدَلأّوهَو » «هناسلب
 .كعجارو كملك اذإ لادج وذ :ىأ

 :كدنع 9 حرج ي يأ 4 وَ اَذِإَو » : ىلاعت لاق :قاحسإ نبا لاق

 م 1

 بْن ال ُهَلآَو َلَسّلََو َترَحْل َكِلهُيَو اهيِف َدِسْفَيِل ضرألا ىف ْىَتَس )

 ةرعْلا ُهَنَدَحَأ هلا قّتأ ُهَل لق اَذِإَو ط.هاضري الو هلمع بحي ال يأ 4 َداَسَقْلآ

 ىرْشَي نَم ٍساَنلا ََِيَد (6) ٌداَهِمْل َسْنِبَلَو هج ٌمَهَج دهَبَسَحَف وُنإلاب

 ْ .©4 ٍداَبِعْلاب فور ُهَّللَو 0 سم ءاَفِْبأ ُهَسْفَت

 نب بيبخ لوق «رعشلا نم كلذ ف ليق امم ناكو :قاحسإ نبا لاق

 :هبلصل اوعمتحا دق موقلا نأ هغلب نيح «يدع

 عمجم لك اوعمجتساو مهلئابق اوبلأو يلوح بازحألا عمج دق

 عيضمب قئاثو يف أل يلع دهاج ةوادعلا يدبم مهلكو

 عنمم ليوط عذج نم تبرقو مهءاسنو مهءانبأ اوعمج دقو

 يعرصم دنع يل بازحألا دصرأ امو يتبرك مث يتبرغ وكشأ هللا ىلإ

 يعمطم ساي دقو يمحل اوعضب دقف يب داري ام ىلع بربص ,شرعلا اذف

 )١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس )4 5١(.
 / روشملا ردلا يقو (هريسفت يف (187/9 ريرج نبأ هجرخأو «فيعض هدانسإ (؟9)

378). 
 .فيعض هدانسإ (؟1١/ 2٠7١« ه) ةيآلا ةرقبلا ةروس (59)



 أشي نإو هلإلا تاذ ىف كلذو

 هنود توملاو رفكلا يوريخ دقو

 تيمل نإ توملا راذح يبامو
 املسم تم اذإ وجرأ ام هللاوف

 اعشخت ودعلل دبمب ب تسلف

 :ابيبخ يكبي ناسح

 :ابيبحن ىكبي تباث نب كاسح لاقو

 اهعمادم أقرت ال كنيع لاب ام

 اوملع دق نايتفلا يف بيبخ ىلع

 ةبيط هللا كازج بيبخ بهذاف

 مكل يبنلا لاق نإ :نولوقت اذام

 لجر يف هللا ديهش متلتق ميف

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 عرزمم ولش لاصوأ ىلع كرابي

 عزجم ريغ نم يانيع تلمه دقو
 عفلم ران محج يراذح نكلو
 يعرصم هللا يف ناك بنج يأ ىلع

 ."7يعجرم هللا ىلإ نإ اعزج الو

 قلقلا ؤلؤللا لثم ردصلا ىلع احس
 قرن الو هاقلت نيح لثف اال

 قفرلا يف روحلا دنع دلخلا ةنجو

 قفألا يف راربألا ةكئالملا نيح

 ("”قفرلاو نادلبلا يف ثعوأ دق غاط

 بكسنم كنم عمدب يدوج نيع اي

 هبصنم راصنألا يف طسوت ارقص
 اًقربع تالع ىلع ينيع جاهدف

 هتيطل يداغلا بكارلا اهيأي
 تحقل دق برحلا نإ ةبيهك يبنب

 مهمدقت راجنلا ينب دوسأ اهيف

 بؤ مل نايتفلا عم ابيبخ يسكباو
 بشتؤم ريغ اضخم ةيجسلا حمس
 بشخلا نم عذج ىلإ صن ليق ذإ

 بذكلاب سيل اًديعو كيدل غلبأ

 بلتخ يرمت ذإ باصلا اهرولحم

 بحل بصوصعم يف ةنسألا بهش

 نباو «لئالدلا ف 255 - ؟8/9) يقهيبلاو )١١7/1١ - 0١١4((« ةيلحلا :رظنا )١(
 .قاحسإ نبا نع (4//71) ةياهنلاو ةيادبلا يفو ةباغلا دسأ يف (١1؟ 2171/؟)ريثألا
 .لئالدلا ف (780/) يقهيبلاو ريثك نبا نع القن (58 2717/4) ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا )١(

 .هجيرخت مدقت (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :اًضيأ تباث نب ناسح لاقو :قاحسإ نبا لاق

 سنأ هلاخ رقص موقلا نم ىولأ لطب دجام مرق رادلا يف ناك ول

 سرخلاو نجسلا كيلع دشي ملو احسف اسلجم ابيبخ تدجو نذإ

 سدع تفن نم مهنم لئابقلا نم ةفنعز ميعندتلا ىلإ كقست ملو

 سبتحم رادلا يف مهل ميض تنأو فلخ يلوأ اهيف مهو اردغ كولد

 :بيبخ لتقل اوعمتجا نيذلا

 نم لتق نيح هلتق يف بيبخ ىلع اوبلحأ نيذلا ناكو :قاحسإ نبا لاق

 نب ةيمأ نب ميكح نب ةديبعو «ةرهز نب فيلح «ىفقثلا قيرش نب سنخألاو
 (ةبتع بأ نب ةيمأو سمه دبع نب ةيمأ نب فيلح «ىملسلا صقوألا نب ةثراح

 :اليذه ناسح ءاجه

 نايحل راد نع لسف عيجرلا تأف هل جازم ال افرص ردغلا كرس نإ

 نالغم داسنإلاو درقلاو بلكلاف مهنيب راجلا لكأب اوصاوت موق

 ناش اذو مهيف فرش اذ ناكو مهبطخي ماق اموي سيتلا قطني ول

 بصت ملو تلاس امب لينه تلض ةشحاف هللا لوسر ليذه تلأس

 برعلا ةبس اوناكو ,تامملا تح مهيطعم سيل ام مهوسر اولأس

 برحلا لزنم نع ةمركمل وعدي ادبأ ايعاد ليذه ىرت نلو

 بتكلا يف ناك امارح اولحي نأو مهحيو شحفلا لالخ اودارأ دقل

 :هباحصأو ابيبخ يكبي ناسح



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اوبيثأو اومركأف عيجرلا موي اوعباتت نيذلا ىلع هلإلا ىلكلص

 بييخو مهمامإ ريكبلا نباو مسصهربمأو دئرم ةيرسلا سأر
 بوتتكملا هماممح مث هافاو مهم ةنثد نباو قراطل نباو

 بوسكل هنإ يلاعلا بسك مهعيجر دنع لوتقملا مصاعلاو
 (”بيججنل هنإ دلاجي ىتح هرهظ اولاني نأ ةداقملا عنم

 عبرأ ةنس رفص يف ةنوعم رئب ثيدح
 ةجحلا اذو ةدعقلا اذو لاوش ةيقب يي هللا لوسر ماقأف :قاحسإ نبا لاق

 رثب باحصأ هي هللا لوسر ثعب مث -مرحماو نوكرشملا ةجحلا كلت يلوو-

 .©7 دحأ نم رهشأ ةعبرأ سأر ىلع ءرفص يف ةنوعم

 :لاسرإلا ببس
 دبع نب ةريغملا نع راسي نب قاحسإ يبأ ئثدح امك ؛مهئيدح نم ناكو

 مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب يبأ نب هللا دبعو ,ماشه نب ثراحلا نب نم>رلا
 بعالم رفعج نب كلام نب رماع ءارب وبأ مدق :اولاق ءملعلا لهأ نم هريغو

 هاعدو «مالسإلا هَ هللا لوسر هيلع ضرعف :ةنيدملا هِي هللا لوسر ىلع «ةنسألا

 نم ًالاجر تثعب ول ءدمحم اي :لاقو «مالسإلا نم دعبي لو ملسي ملف «هيلإ

 لاقف «كل اوبيجتسي نأ توجر «كرمأ ىلإ مهوعدف دحن لهأ ىلإ كباحصأ

 مهثعباف راج مهل انأ :ءارب وبأ لاق دحين لهأ مهيلع ىشخأ ينإ :مَو هللا لوسر

 .©9 كرمأ ىلإ سانلا اوعديلف

 .قاحسإ نبا نع (15/5) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ )١(
 )١( يربطلا خيرات «يقهيبلل ("98/) لئالدلا يفو «(75١/ص) «رردلا :رظنا )515/7(:

 «دئاوزلا عمجب» يفو «قاحسإ نبا نع (7/7/4) ةياهنلاو ةيادبلاو )١714/5(.

 /؟) يقهيبلاو «هخيرات» يف (247 - ه45/7) يربطلا هجرحأو «لسرم هدانسإ (")
 يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو ريسفت يف )4717/١( يوغبلاو «لئالدلا يف (085 88*١0
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 :ةنوعم رئب ىلإ اولسرأ نيذلا نيملسملا رايخ ءامسأ

 يف توميل ؛قنعملا ةدعاس ب امخأ ءورمع نب رذنملا لَو هللا لوسر ثعبف

 مارح و ؛ةمصلا نب ثراحلا :مهنم «نيملسملا رايخ نم «هباحصأ نم ًالجر نيعبرأ

 نبا عفانو ءيملسلا تلصلا نب ءامسأ نب ةورعو «راجنلا نب يدع نب ناحلم نبا

 لاجر يف «قيدصلا ركب ىبأ ىلوم ةريهف نب رماعو «ىعارخلا ءاقرو نب ليدب

 يب ضرأ نيب يهو «ةنوعم رثبب اولزن ىح اوراسف «نيملسملا رايخ نم نيملسم

 .برقأ ميلس ىئب ةرح ىلإ يهو «بيرق اهنم نيدلبلا الك «ميلس ب ةرحو رماع

 :مهايإ رماع ىنب ةنايخ

 هللا ودع ىلإ هيو هللا لوسر باتكب ناحلم نب مارح اوثعب اهولزن املف

 مث «هلتقف لحرلا ىلع ادع ىح هباتك يف رظني مل هاتأ املف «ليفطلا نب رماع
 ابأ رفخن نل :اولاقو ؛هيلإ مهاعد ام ىلإ هوبيجي نأ اوبأف رماع نب مهيلع خرصتسا

 نم ميلس نب نم لئابق مهيلع خرصتساف ءاراوجو ادقع محل دقع دقو «ءارب

 ,موقلا اوشغ ىح اوحرحخف «كلذ ىلإ هوباجأف ءناوكذو لعرو ةيصع

 اولتق ىح مهولتاق مث ,مهفويس اوذحأ مهوأر املف ءمهلاحر يف محمي اوطاحأف

 «راجنلا نب رانيد نب احنأ ءديز نب بعك الإ هللا مهمحري ءمهرخآ دنع نم

 قدنخلا موي لتق ىنح شاعف «ىلتقلا نيب نم ثتراف «قمر هبو هوكرت مهكإف

 .هللا همح ر ءاديهش

 :رذنملاو ةيمأ نبا فقوم

 دحأ «راصنألا نم لجرو ؛يرمضلا ةيمأ نب ورمع موقلا حرس يف ناكو

 .فوع نب ورمع يوب

 ىلع موحت ريطلا الإ اممهاحصأ باصمم. امهئبني ملف :قاحسإ نبا لاق

 «قاحسإ نبا نع ١7/8 -- ١8١( ص) رردلا يفو (/7- /؟/4) «ةياهنلاو ةيادبلا»

 .قاحسإ نبا نع ١159( 57//217) عمجملا يف يمثيهلا هدروأو
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 مهئامد يف موقلا اذإف ءارظنيل البقأف ءانأشل ريطلا هذهل نإ هللاو :الاقف ,ركسعلا

 :لاق ؟ىرت ام :ةيمأ نب ورمعل يراصنألا لاقف ةفقاو مهتباصأ يلا ليخلا اذإو

 تنك ام نيكل :يراصنألا لاقف «ربخلا هربخنف هي هللا لوسرب قحلن نأ ىرأ

 هنع ينربختل تنك امو ءورمع نب رذنملا هيف لتق نطوم نع يسفنب بغرأل
 هنأ مهربخأ املف ءاريسأ ةيمأ نب ورمع اوذحأو «لتق يح موقلا لتاق مث ءلاحرلا

 اهنأ معز ةبقر نع هقتعأو «هتيصان زجو «ليفطلا نبا رماع هقلطأ ءرضم نم
 .همأ ىلع تناك

 نالجر لبقأ «ةانق ردص نم ةرقرقلاب ناك اذإ ىح ةيمأ نب ورمع جرخف
 .©0رماع نيب نم

 دقع نييرماعلا عم ناكو «هيف وه لظ يف هعم الزن ىح :قاحسإ نبا لاق

 ءالزن نيح امهلأس دقو «ةيمأ نب ورمع هب ملعي ملد «راوحو هَ هللا لوسر نم
 وهو امهلتقف امهيلع ادع ءامان اذإ يح ءامهلهمأف «رماع نب نم الاقف ؟امتنأ نمم

 هللا لوسر باحصأ نم اوباصأ اميف ءرماع ب نم ةرؤث اممب باصأ دق هنأ ىري

 هللا لوسر لاق ربخلا هربخأف « هلو هللا لوسر ىلع ةيمأ نب ورمع مدق ملف قي
 .«امهنيدأل» نيليتق تلتق دقل ميج

 :ءارب ىنأ لعف نم لوسرلا نزح
 ءافوختم اهراك اذهل تنك دق ءءارب يبأ لمع اذه :ِيَي هللا لوسر لاق مث

 هللا لوسر باحصأ باصأ امو «هايإ رماع رافخإ هيلع قشف «ءارب ابأ كلذ غلبف

 .© ةريهف نب رماع بيصأ نميف ناكو «هراوجو هببسب هُم

 .هجيرخت مدقت )١(
 يف امك يناربطلاو لئالدلا يف )*/1٠0*2 54١( يقهيبلا هجرحأ «فيعض هدانسإ )١(

 هحرخأو 0571/5(4) هريسفت فو (7/5) ةياهنلاو ةيادبلا فو )١55/5( عمجما
 .(ه 47 ه1:5/9؟5) يربطلا
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 :هلتقم دعب ةريهف نبال ثدح ام

 ليفطلا نب رماع نأ :هيبأ نع «ةورع نب ماشه ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 تيأر يح «ضرألاو ءامسلا نيب عفر هتيأر لتق ال مهنم لحجر نم لوقي ناك

 .©9 ةريهف نب رماع وه :اولاق ؟هنود نم ءامسلا

 :ىملس نبا مالسإ
 نب كلام نب ةملس نب رابج ئب ضعب ئثدح دقو :قاحسإ نبا لاق

 ناكف :لاق -ملسأ مث رماع عم ذئموي اهرضح نميف رابج ناكو- لاق رفعحج

 «هيفتك نيب حمرلاب ذئموي مهنم الجر تنعط ينأ مالسإلا ىلإ يناعد ام نإ :لوقي

 تلقف هللاو تزف :لوقي هتعمسف ؛هردص نم جرخ نيح حمرلا نانس ىلإ ترظنف

 نع كلذ دعب تلأس يح :لاق ؟لحرلا تلتق دق تسلأ .زاف ام :ىسفن يف

 . هللا ورمعل زاف :تلقف ةداهشلل :اولاقف «هلوق
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 :رماع ىلع ءاربلا ينب ناسح ضيرحت

 نب رماع ىلع ءارب يب ضرحي تباث نب ناسح لاقو :قاحسإ نبا لاق

 :ليفطلا

 دج لهأ بئاوذ نم متنأو مكعري ملأ نينبلا مأ ينب

 دمعك أطخ امو هرفخيل ءارب يبأب رماع مكق

 يدعب ناثدحلا يف تثدحأ امف يعاسملا اذ ةعيبر غلبأ الأ

 "دعس نب مكح دجام كلاخو ءاربب وبأ بورحلا وبأ كوبأ

 «هخيرات» يف (458/؟) يربطلاو (505*) يراخبلا هجرخأو «ءلسرم هدانسإ (01)

 .لئالدلا يف 2 ه٠ هيام يقهيبلاو

 دسأ يف ريثألا نبا قاحسإ نبا نع هدنسب هخيرات يف (54/9) يربطلا هحرخأ (؟

 .(77/5) ةياهنلاو ةيادبلا يفو ("1 81 )0/١ ةباغلا

 .قاحسإ نبا نع 174 :7/7/4) ةياهنلاو ةيادبلاو «(0 43 «ه 5/75) يربطلا خيرات :رظنا (©)



 :رماع نعط

 ليفطلا نب رماع ىلع كلام نب رماع نب ةعيبر لمحف :قاحسإ نبا لاق
 يبأ لمع اذه لاف .هسرف نع عقوو «هاوشأف .هذخف ْف عقوف حمرلاب هنعطف

 ."”يلإ ينأ اميف يبأر يرأسف شعأ نإو «هب نعبتي الف يمعل يمدف تمأ نإ «ءارب

 ريضنلا ينب ءالجإ رمأ

 عبرأ ةنس يف
 :ريضنلا ينب ىلإ 8 ينلا جورخ ببس

 ةيد ف مهنيعتسي ريضنلا ئب ىلإ كَم هللا لوسر جرح مث :قاحسإ نبا لاق

 يذلا راوجلل ؛يرمضلا ةيمأ نب ورمع لتق نيذللا رماع نب نم نيليتقلا كنيذ
 ريضنلا ئب نيب ناكو «نامور نب ديزي ئثدح امك ءامحل هدقع هللا لوسر ناك
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 مث هيلع انب تنعتسا امث «تببحأ ام ىلع كنيعن ؛مساقلا ابأ اي ءمعن اولاق «نيليتقلا

 لوسرو- هذه هلاح لثم ىلع لحرلا اودحت نل مكنإ اولاقف ء«ضعبب مهضعب الخ

 يقليف «تيبلا اذه ىلع ولعي لحجر نمف -دعاق مهتويب نم رادج بنج ىلإ هللا

 ءامهدحأ «بعك نب شاححج نب ورمع كلذل بدتناف «هنم انحيريف ةرحخص هيلع

 نم رفن يف ههه هللا لوسرو «لاق امك ةرحص هيلع ىقليل دعصف «كلذل انأ :لاقف
 : مهيلع هللا ناوضر ىلعو رمعو ركب وبأ مهيف «هباحصأ 48 عاملا ِ . 0

 :مهتبراحمو مهردغ فاشكنا

 اعجار جرخو ماقف «موقلا دارأ اب ءامسلا نم ربخلا وي هللا لوسر ىتأف

 نم البقم الحر اوقلف «هبلط يف اوماق ,هباحصأ يق ىلا ثبلتسا املف «ةنيدملا ىلإ

 دع هللا لوسر باحصأ لبقأف (ةنيدملا داخاد هتيأر :لاقف «هنع هولأسف ةنيدملا

 .هجيرخت مدقت )١(

 ,04/5*2) يقهيبلاو «هخيرات» يف (257 «5ه9/١1؟) يربطلا هحرحخأ «لضعم هدانسإ (؟)

 .(75/4) ريثك نباو «رردلا يف ١184( 2187/ص) ربلا دبع نبا هدروأو «(” هه
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 رمأو «هب ردغلا نم تدارأ دوهيلا تناك امب «ربخلا مهريخأف هنو هيلإ اوهتنا يح

 .مهيلإ ريسلاو ؛مهيرحل ؤيهتلاب دو هللا لوسر

 ممب لزن ىح سانلاب راس مث :قاحسإ نبا لاق
 :ريضنلا ينب راصح

 عطقب م هللا لوسر رمأف ءنوصحلا يف هنم اونصحتف :قاحسإ نبا لاق

 هبيعتو «داسفلا نع ىهنت تنك دق «دمحم اي نأ :هودانف ءاهيف قيرحتلاو ليخنلا

 !؟اهقيرحتو لخنلا عطق لاب امف هعنص نم ىلع
 يبأ نب هللا دبع هللا ودع مهنم ؛جرزخلا نب فوع نيب نم طهر ناك دقو

 ريضنلا نب ىلإ اوثعب دق ءسعادو ديوسو «لقوق يبأ نب كلامو ةعيدوو لولس نبا

 انجرخن متجرخأ نإو ؛مكعم انلتاق متلتوق نإ ,مكملسن نل انإف ءاوعنمتو اوتبثأ نأ

 «بعرلا مهيولق يف هللا فذقو ءاولعفي ملف :مهرصن نم كلذ اوصبرتف ,مكعم
 تلمح ام مهل نأ ىلع ءمهئامد نع فكيو مهيلجي نأ همي هللا لوسر اولأسو

 «لبإلا هب تلقتسا ام مهلاومأ نم اولمتحاف .لعفف ةقلحلا الإ محلاومأ نم لبإلا

 .هب قلطنيف هريعب رهظ ىلع هعضيف «هباب فاحن نع هتيب مدهي مهنم لحرلا ناكف

 .ماشلا ىلإ راس نم مهنمو «ربيخ ىلإ اوحرخف

 نبا ةنانكو قيقحلا يأ نب مالس :ربيخ ىلإ مهنم راس نم مهفارشأ ناكف
 ."” اهلهأ مهل ناد اهولزن املف ءبطعأ نب يبحو «قيقحلا يبأ نبا عيبرلا

 اولقتسا مهنأ :ثدح هنأ ركب ىبأ نب هللا دبع ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 مأل مهيف نإو ءمهفلحخ نفزعي نايقلاو «ريمازملاو فوفدلا مهعم «لاومألاو ءاسنلاب

 نب ءاسن ىدحإ تناكو هنم اوعاتبا يلا ءيسبعلا درولا نب ةورع ةبحاص ورمع

 .مهامز يف سانلا نم يح نم هلثم يئر ام رخفو ءاهزب رافغ

000 

 )١( هجيرخت مدقت .

 .هجيرخع مدقت (؟)
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 اهعضي «ةصاخ © هللا لوسرل تناكف هي هللا لوسرل لاومألا اولحو

 نأ الإ ءراصنألا نود نيلوألا نيرحاهملا ىلع تقي هللا لوسر اهمسقف «ءاشي ثيح

 يي هللا لوسر امهاطعأف ءاًرقف اركذ ةشرخ نب كام ةناجد ابأو فينح نب لهس

 ورمع نب بعك وبأ «ريمع نب نيماي :نالحر الإ ريضنلا ٍنِب نم ملسي ملو
 00 اهازرحأف امهلاومأ ىلع املسأ «بهو نب دعس وبأو «شاّححج نبا

 :لاق فَي هللا لوسر نأ :نيماي لآ ضعب ئثدح دقو :قاحسإ نبا لاق

 نبا نيماي لعجف ؟ينأش نم هب مه امو ءكمع نبا نم تيقل ام رت ملأ :نيمايل

 .نومعزي اميف هلتقف ءشاحج نب ورمع هل لتقي نأ ىلع العج لحرل ريمع

 رشحلا ةروس ريضنلا نب ف لزنو :نآرقلا نم ريضنلا نب يف لزن ام
 0 ءاهرسأب

 ىف َفَدَقَو 0 0

 كلذو 2 نس : َنيِيِمّؤُمْلا ىدَيَأَو مهدي مجيب َنوُبرحت َبَعُول مهول

 ِرَصَبألآ أتي أوربتعاف 0 ءاهولمتحا اذإ مهباوبأ فخ نع مهويب مهمدهل

 محيَذَعَل 0 (ةمقن هللا نم مهل ناكو 04 ًءَلَجْلا ٌمِهْيَلَع ُهّلل ّبتك نأ َلَوَلَو

 الذ عم © 4 الآ باَذَع ِةَرحآلآ ىف مُهَو ) «فيسلاب يأ .0 4 اَيتدلآ ىف

 ام :ةنيللاو 4*2 اَهِلوص أ َلَع ََمِي ةَميآَق اَموُمُثَكَرَت َوُأِة ةكيل نم معطف اَم »

 )١85( ص ردلا :رظناو «هخيرات» يف (55 4/1) يربطلا هحرخأو ءلضعم هدانسإ )١(
 .(7/5/84) ةيادبلاو ءارصتخم

 .(5) ةيآ :رشحلا ةروس )١(
 .07 « 5) ةيآ :رشحلا ةروس (؟)

 .(5) ةيآ :رشحلا ةروس (5)
 .(5) ةيآ :رشحلا ةروس (5)

 .(5) ةيآ :رشحلا ةروس (59)
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 نكي مل «تعطق هللا رمأبف يأ 204 هنآ ِنْذِإبف ١» لخنلا نم ةوجعلا فلاح

 ."4 َنيِقِسَفْلا ىِرَخُمِلَو » هللا نم ةمقن ناك نكلو ءاًداسف
 ءرشحلا ىلإ :لاق ؟دمحم اي جرخن نيأ ىلإ هل اولاق مهنأ ةبقع نب ىسوم ىور

 ءالج مهبصي ملا طبس نم اوناك مهنإ :ليقو «ماشلا ىهو ءرشحملا ضرأ ينعي
 وه «يناثلا رشحلا نإ ليقو «ءالحلا :رشحلاو ءرشحلا لوأل :لاق كلذلف ءاهلبق

 ؛مهعم تيبت «فقوملا ىلإ سانلا رشحتف «ندع رعق نم جرخت يلا رانلا رشح

 هذهل ةنمضتم ةيآلاو «فلخت نم لكأتو ءاولاق ثيح مهعم ليقتو ءاوتاب ثيح
 ءرخآ ارشح مث نأ نذؤي رشحلا لوأل :هلوق نإف ءاهيلع دئازلو ءاهلك لاوقألا

 ءاحيرأو ءاميت ىلإ ربيخ نم رمع مهالجأ مث «ربيخ ىلإ ءالجلاو رشحلا اذه ناكف

 .«برعلا ضرأب نانيد َنيقبي ال» :لاق هنأ هَ يبلا نع تيبثتلا هغلب نيح كلذو

 :رعشلا نم ريضنلا ينب يف ليق ام
 , بعك لاقو :قاحسإ نبا لاق

 :فرشألا نب بعك
 لتقو ريضنلا ئب ءالحإ ركذي كلام نب

 روبحلا اًقردغب تيزخ دقل

 برب اورفك مهأ كلذو

 املعو امهف اعم اوتوأ دقو
 اباتك ىدأ قداص ريزذن

 قدص رمأب تيتأ ام اولاقف

 اقح تيدأ دقت ىلب لاقف

 دشر لكل دهي هعبتي نمف

 رودي فرص وذ رهدلا كاذك

 يسن رعأ هرمأ زيزع
 ريتشغت ةنيبم مهءاجو
 ريلضفت ةنيبم تابآو

 رييدج انم ركنمب تنأو

 ريببخلا مهفلا هب يبقدصي

 روفكلا زجي هب رفكي نمو

 ١١( ةيآ :رشحلا ةروس )5(.

 يفو «(/5/54) ةياهنلاو ةيادبلا ف «فيعض هدانسإو «(5) ةيآ :رشحلا ةروس (؟9

 ةباصإلاو ,("*7/5) هريسفت )//58(.



 عيتأ

 ارفكو اردغ اوبرشأ املف

 قدص يأرب ىبلا هللا ىرأ

 مهيلع هطلسو هديأف
 اعيرص بعك مهنم ردوغف

 اليل سد ذإ دمحم رمأب

 ركع هلزنأف هركامف

 ءوس رادب ريضنلا ونب كلتف
 فحإلا يف مهاتأ ةادغ
 هورزاوم ةامحلا ناسغو

 اودصف مكحيو ملسلا :لاقف

 الابو مهرمأ بغ ارقاذف

 عاقبيقل نيدماع اولجأو

 روفنلا قحلا نع محمي داحو
 روجي ال مكحي هللا ناكو
 ريسصنلا معن ةريصن ناكو
 ريضنلا هعرصم دعب تئذف

 روكذ ةرهشم انيديأب
 ريسي بعك اخأ بعك ىلإ
 روسج ةقث وخأ دومحمو

 ريببململا اومرتجا امب مهرابأ

 ريسصعب ممي وهو هللا لوسر
 ريزو مهل وهو ءادعألا ىلع

 روزو بذك مهرمأ فلاحو
 ريمعب مهنم ةثالث لكل

 (”رودو لخن مهنم ردوغو

 .قاحسإ نبا نع (/5/5) ةيادبلا فو «(55814/5) ريثك نبا ريسفت :رظنا ١١(

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 عاقرلا تاذ ةوزغ

 عبرأ ةنس يف
 ريضنلا نب ةوزغ دعب ةنيدملاب يع هللا لوسر ماقأ مث :قاحسإ نبا لاق

 نم ةبلعث بو براحم يئنب ديري اًدحب ازغ مث «ىدامج ضعبو رخآلا عيبر رهش
 اميف «نافع نب نامثع :لاقيو :يرافغلا رذ ابأ ةنيدملا ىلع لمعتساو «نافطغ

 .29 ماشه نبا لاق

 .عاقرلا تاذ ةوزغ ىهو ءالخن الزن ىح :قاحسإ نبا لاق

 مو «سانلا براقتف «نافطغ نم اميظع اعمج امب ىقلف :قاحسإ نبا لاق

 6 هللا لوسر ىلص نح ءاضعب مهضعب سانلا فاخ دقو ؛برح مهنيب نكي

 ."”سانلاب فرصنا مث فونملا ةالص سانلاب

 تيمسف ةفلتخم عاقرب ةعقرم اهفأك «ضيب عقبو دوس عقب اهيف ضرأ ىهو

 لاوقألا هذه نم حصأو «ةازغلا كلت ف اهيف اولزن دق اوناكو «كلذل عاقرلا تاذ

 يبنلا عم انجرخ :لاق :يرعشألا ىسوم يبأ قيرط نم يراخبلا هاور ام اهلك

 «ىامدق تبقنو «انمادقأ تبقثف «هبقتعن ريعب اننيب رفن ةتس نحنو «ةازغ يف هه

 ؛عاقرلا تاذ ةوزغ تيمسف «قرخلا انلحرأ ىلع فلن انكف «يرافظأ تطقسو

 كلذ هرك مث ءاذك ىسوم وبأ ثدحف ءانلحرأ ىلع قرخلا نم بصعن انك الل

 .هاشفأ هلمع نم ائيش نوكي نأ هرك هنأك «هركذأ نأب عنصأ تنك ام :لاقف

 2 يبلا لعقب مهي ءادعألا دحأ

 دبع نب رباج نع «نسحلا نع «ديبع نب ورمع نثدحو :قاحسإ نبا لاق

 :براحمو نافطغ نم هموقل لاق ثروغ :هل لاقي براحم ئب نم الجر نأ :هللا

 / لئالدلاو /١81( :.85١ص) رردلاو ؛«5 مهه/7) يربطلا خيرات :رظنا ١١(

 نباو «(87/5) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو )١١/١5( ةنسلا حرش «ىقهيبلل ٠"

 .(5171/1) حتفلا يف رجح

 (817١/ص) رردلاو 5070/9(«2) يقهيبلل لئالدلاو (553/9) يربطلا خيرات :رظنا (؟)
 .قاحسإ نبا نع (87/5) ةيادبلاو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ىلإ لبقأف :لاق «هب كتفأ :لاق ؟هلتقت فيكو «ىلب اولاق ؟اًدمحم مكل لتقأ الأ

 رظنا دمحم اي :لاقف هرحح يف كي هللا لوسر فيسو سلاج وهو لي هللا لوسر
 هتبكيف ءمهيو «هزهي لعح مث هلتساف هذحأف :لاق معن :لاق ؟اذه كفيس ىلإ

 يو ىئفاخت امأ :لاق ءكنم فاخأ امو ءال :لاق ؟ئفاخت امأ دمحم اي :لاق مث ؟هللا

 هدرف هَ هللا لوسر فيس ىلإ دمع مث كنم هللا ينعنمي ءال :لاق ؟فيسلا يدي

 مكيَلع هَل َت معي أوُركْذَأ أونماَ تريل ايي ) :هيف هللا لزتأف :لاق هيلع

 هللا اوُقّنأَو مُكنَع َمُهَيِدَيَأ ٌفَكَف َمْهَي ردي مكي اوُطستَي نأ ٌمْوَ ةَمَهذِإ

 .04تر روُئمْؤُمْلا ٍلكَوَحَيلَف هلا ىَلَعَو
 نب ورمع يف تلزنأ امنإ امنأ :نامور نب ديزي ىثدحو :قاحسإ نبا لاق

 ” ناك كلذ يأ ملعأ هللاف هب مه امو ريضنلا نيب يحنأ شاحج

 :هلَمَجو رباج ةصق

 :لاق هللا دبع نب رباح نع «ناسيك نب بهو ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 فيعض يل لمج ىلع «لخن نم عاقرلا تاذ ةوزغ ىلإ لي هللا لوسر عم تحرحخ
 ىح «فلختأ تلعجو يضمت قافرلا تلعج :لاق هَ هللا لوسر لفق املف

 يب أطبأ هللا لوسر اي :تلق :لاق ؟رباح اي كلام :لاقف قطع هللا لوسر ئكردأ

 هذه ئطعأ :لاق مث يو هللا لوسر خانأو :هتخنأف لاق ءهخنأ لاق اذه يلمج

 هللا لوسر اهذخأف :تلعفف :لاق «:ةرجش نم اصع يل عطقا وأ كدي نم اصعلا

 قهاوي قحلاب هثعب يذلاو جرخف «تبكرف «بكرا :لاق مث «تاسخن امي هسخنف
 ."ةقهاوم هتقان

 :لاق ؟رباج اي اذه كلمج ىيعيبتأ :يل لاقف هللا لوسر عم تثدحتو :لاق

 )١( ةيآلا :ةدئاملا ةروس )١1١(.
 .(47 237/59 يربطلا ريسفت :رظناو «ءلضعم هدانسإ (؟)
 )07١5( ملسمو (؟079١) ىراخبلاو «(7005 :7307/5) دمحأ هجرختأو ,حيحص هدانسإ (؟)

 .(4//85.41) ةياهنلاو ةيادبلا يفو(؟5١١) يوغبلاو «لئالدلا يف (78108/9)ىقهيبلاو



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اي هينمسف :تلق :لاق «هينعُب نكلو ءال :لاق «كل هبهأ لب «هللا لوسر اي :تلق

 :لاق هللا لوسر اي ئيبغت «نذإ ءال :تلق :لاق ءمهردب هتذحأ دق :لاق هللا لوسر

 غلب ىح هنمث يف ا هللا لوسر يل عفري لزي ملف :لاق ءال :تلق :لاق «نيمهردبف

 «كل وهف :تلق «معن :لاق ؟هللا لوسر اي تيضر دقفأ :تلقف :لاق «ةيقوألا

 اي معن :تلق :لاق ؟دعب تجورت له «ءرباج اي :لاق مث :لاق :هتذحأ دق :لاق

 اهبعالت ةيراح الفأ :لاق ابيث لب تلق :لاق ؟اركب ْمأ اًيثَأ :لاق ؟هللا لوسر

 هل تانب كرتو دحأ موي بيصأ يبأ نإ «هللا لوسر اي تلق :لاق !كبعالتو

 ءاش نإ تبصأ لاق «نهيلع موقتو «نهسوءر عمجت «ةعماج ةأرما تحكنف ءاعبس

 تعمسو «كاذ انموي اهيلع انمقأو ترحنف روزي انرمأ ءارارص انتج ول امأ هللا

 امنإ لاق .قرامت نم انل ام هللا لوسر اي هللاو :تلق :لاق اهقرامن تضفنف انب

 لوسر رمأ ارارص انثج املف :لاق .اًسيك ًالمع لمعاف تمدق تنأ اذإف ؛نوكتس

 © هللا لوسر ىسمأ املف .مويلا كلذ اهيلع انمقأو «ترحنف روزحي ني هللا

 :تلاق هو هللا لوسر يل لاق امو ؛ثيدحلا ةأرملا تثدحف :لاق ءانلخدو لحد

 يح هب تلبقأف لمحلا سأرب تذحأ «تحبصأ املف :لاق- ةعاطو عمس كنودف

 ,هنم اًييرق دجسملا يف تسلج مث :لاق هي هللا لوسر دجسم باب ىلع هتخنأ

 هللا لوسر اي :اولاق اذه ام :لاقف «لمجلا ىأرف يو هللا لوسر جرخو :لاق

 نبا اي :لاقف «لاق هل تيعدف :لاق ؟رباح نيأف :لاق «رباح هب ءاح لمج اذه

 هطعأف «رباجي بهذا :هل لاقف الالب اعدو ءكل وهف ءكلمج سأرب ذحخ يأ

 لاز ام هللاوف :لاق ءاريسي ائيش يادزو «ةيقوأ ناطعأف هعم تبهذف :لاق «ةيقوأ

 )١( يراخبلا (7077 ءا/5/7) دمحأ هجرخأو ءحيحص هدانسإ )٠١79(( ملسمو )7١5((

 يوغبلاو «لئالدلا يف (©8- 781/5) يقهيبلاو )١١١5( ةياهنلاو ةيادبلا يفو )5/
 مقال ىك (.



 نع رباح نب ليقع نع «راسي نب ةقدص يمع ٍئثدحو :قاحسإ نبا لاق
 تاذ ةوزغ يف هَقَك هللا لوسر عم انجرخ لاق «يراصنألا هللا دبع نب رباح

 لوسر فرصنا املف «نيكرشملا نم لجر ةأرما لجر باصأف «لخن نم عاقرلا

 ىح يهتني ال فلح ربخلا ربخأ املف ابئاغ ناكو اهجوز ىتأ ءًلفاق تي هلل

 هللا لوسر لزنف خي هللا لوسر رثأ عبتي جرخف كي دمحم باحصأ يف قيرهي
 نم لحجر بدتناف :لاق ؟هذه انتليل انؤلكي لحجر نم :لاقف ءالزنم خم

 مفب انوكف :لاق هللا لوسر اي نحن :الاقف «راصنألا نم رخآ لحرو «نيرحاهملا
 .يداولا نم بعش ىلإ اولزن دق هباحصأو تع هللا لوسر ناكو :لاق «بعشلا

 يراصنألا لاق بعشلا مف ىلإ نالحرلا جرح املف :قاحسإ نبا لاق
 .هلوأ نيفكا «ىلب :لاق ؟هرخآ مأ هلوأ :هكيفكأ نأ بحت ليللا يأ :يرحاهملل

 املف «لحرلا ىتأو :لاق ءيلصي يراصنألا ماقو «مانف يرحاهملا عجطضاف لاق

 :لاق «هيف هعضوف ؛ءمهسب ىمرف :لاق «موقلا ةئيبر هنأ فرع لحرلا صخش ىأر

 ءهعضوف هعرتف لاق «هيف هعضوف رخآ مهسب هامر مث ءاّمئاق تبثف .هعضوو هعزنف

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ءدجسو عكر مث هعضوف هعرتف :لاق «هيف هعضوف «ثلاثلاب هل داع مث ءامئاق تبثو

 فرع لجرلا امهآر املف بثوف :لاق «تبثأ دقف سلحا :لاقف هبحاص بهأ مث

 :لاق ءءامدلا نم يراصنألاب ام يرحاهملا ىأر املو :لاق .برهف «هب ارذن دق نأ

 بحأ ملف اهؤرقأ ةروس يف تنك :لاق ؟كامر ام لوأ تببهأ الفأ !هللا ناحبس

 نأ الول «هللا مياو ؛كتنذأف تعكر يمرلا ىلع عبات املف ءاهدفنأ يح اهعطقأ نأ

 .اهدفنأ وأ اهعطقأ نأ لبق يسفن عطقل هظفحب هيو هللا لوسر ينرمأ اًرغث عيضأ

 ماقأ ؛عاقرلا ةوزغ نم ةنيدملا هي هللا لوسر مدق امل و :قاحسإ نبا لاق

 ." ابجرو ةرخآلا ىدامجو ىلوألا ىدامج ةيقب ام

 )١( 5مك/8) لئالدلاو (559/59) ىربطلا خيرات «(88١/ص) رردلا رظنا 88107(

 ةياهنلاو ةيادبلا فو «ىقهيبلل )81/5(.



 موحأ قاحسإ نباي ةيوبنلا ةريسلا

 عبرأ ةنس نابعش يف ةرخآلا ردب ةوزغ
 يح «نايفس يبأ داعيل ردب ىلإ نابعش يف جرح مث :قاحسإ نبا لاق

 27 هلزن

 وبأ جرخو «نايفس ابأ رظتني لايل ينامث هيلع ماقأف :قاحسإ نبا لاق

 دق :لوقي سانلا ضعبو «نارهظلا ةيحان نم «ةنحم لزن يح ةكم لهأ يف نايفس

 الإ مكحلصي ال هنإ «ءشيرق رشعم اي :لاقف «عوحرلا يف هل ادب مث ءنافسع غلب

 ماع اذه مكماع نإو «نبللا هيف نوبرشتو رجشلا هيف كوعرت «بيصحخ ماع

 «قيوسلا شيح ةكم لهأ مهامسف «سانلا عجرف ءاوعجر اف ,عجار نإو «بدج

 .قيوسلا نوبرشت متحرح امنإ نولوقي
 نب ىشخم هاتأف «هداعيمل نايفس ابأ رظتني ردب ىلع يي هللا لوسر ماقأو

 اي :لاقف «نادو ةوزغ يف ةرمض ئب ىلع هعداو ناك يذلا وهو «يرمضلا ورمع

 تعش نإو «ةرمض ئب اخأ اي معن :لاق ؟ءاملا اذه ىلع شيرق ءاقلل تكحأ دمحم

 كنيبو اننيب هللا مكحي يح كاندلاج مث «كنيبو اننيب ناك ام كيلإ انددر كلذ عم

 .©© ةجاح نم كنم كلذب انلام دمحم اي هللاو ال :لاق

 :هلَ هللا لوسر ةقان يف دبعم رعش

 يعازخلا دبعم يبأ نب دبعم هب رمف نايفس ابأ رظتني يي هللا لوسر ماقأف

 .20 هب يومت هتقانو دي هللا لوسر ناكم ىأر دقو :لاقف

 دجنعلاك برثي نم ةوجعو دمحم يتقفر نم ترفن دق

 يدعوم ديدق ءام تلعج دق دلتألا اهيبأ نيد ىلع يوق

 4 دغلا ىحض اه نانجض ءامو

 )١( هجيرخت مدقت .

 )١( /هه9/؟) يربطلا هجرخأو «لضعم هدانسإ 51٠0( يقهيبلاو ««هخيرات» يف )358/9 74107
 ( .قاحسإ نبا نع (88 «5//41) ةياهنلاو ةيادبلا فو (50/7) دعس نباو «لئالدلا يف

 .هجيرخت مدقت ('9)
 / .(7210/0) يقهيبلاو (85 «ى4/ 4) ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا (5)



 قاحسإ نبإل ةيوبنلا ةريسلا مو

 لدنجلا ةمود ةورغ

 سمخ ةنس لوألا عيبر رهش يف
 مدقم نم ماقأف «ةنيدملا ىلإ مي هللا لوسر فرصنا مث :قاحسإ نبا لاق

 يهو نوكرشملا ةجحلا كلت يلوو ةجحلا وذ ىضم ىح ارهشأ امج هو هللا لوسر

 1 .©) لدنجلا ةمود هيي هللا لوسر ازغ مث عبرأ ةنس

 قلي لو ءاهيلإ لصي نأ لبق كَلَي هللا لوسر عحر مث :قاحسإ نبا لاق
 .") هتنس ةيقب ةنيدملاب ماقأف ءاديك

 قدنخلا ةوزغ

 سمخ ةنس لاوش يف
 مث :لاق «يبلطملا قاحسإ نب دمحم نع ؛يئاكبلا هللا دبع نب دايز نع

 .سمخح ةنس لاوش يف قدنخلا ةوزغ تناك

 :بازحألا برحت دوهيلا

 ؛مَهأ ال نمو «ريبزلا نب ةورع نب ريبزلا لآ ىلوم نامور نب ديزي ٍنثدحف

 مصاعو «يرهزلاو «يظرقلا بعك نب دمحمو ؛كلام نب بعك نب هللا دبع نع
 عمتجا دق مهلك ءانئاملع نم مهريغو ءركب يبأ نب هللا دبعو «ةداتق نب رمع نبا

 نم ناك هنإ :اولاق ضعبلا هب ثّدحي ال ام ثدحي مهضعبو «قدنخلا نع هثيدح

 ييحو يرضنلا قيقحلا ىبأ نبا مالس :مهنم «دوهيلا نم ارفن نأ قدنخلا ثيدح

 ؛يلئاولا سيق نب ةذوهو «يرضنلا قيقحلا يبأ نب ةنانكو «يرضنلا بطخأ نبا

 اوبزح نيذلا مهو «لئاو ٍنِب نم رفنو «ريضنلا نب نم رفن يف «يلئاولا رامع وبأو

 مهوعدف ؛ةكم شيرق ىلع اومدق يح اوجرح لي هللا لوسر ىلع بازحألا
 تلاقف هلصأتسن يح هيلع مكعم نوكنس انإ :اولاقو هني هللا لوسر برح ىلإ

 )١( ةيادبلا «(85١ص) رردلا :رظنا )91/5(.
 لئالدلاو «(88١ص) رردلاو (57 257/79 دعس نبا تاقبط :رظنا (؟) 85/5" 5٠"(

 .(47/5) ةيادبلاو «ىقهيبلل



 مول قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 فلتخن انحبصأ ام ملعلاو لوألا باتكلا لهأ مكنإ «دوهي رشعم اي :شيرق مهل

 ىلوأ متنأو «هنيد نم ريخ مكنيد لب :اولاق ؟هنيد مأ ريخ اننيدفأ ءدمحمو نحن هيف

 ابيِص اوُنوأ يذلا ىلإ رق ملأ » مهيف للعت هللا لزنأ نيذلا مهف هنم قحلاب

 ءاَلْؤَ أورفك َنيِذَلِل َنوُلوُقَيَو ٍتوُهطلاَو ِتَبِجْلاِب َنونمْؤُي / بككحلا َنْم
 27 4 ًاليِبَس أوما َنيِذلأ َنِم ىَدَهَأ

 :نافطغ دوهيلا ضيرحت

 برح نم هيلإ مهوعد امل اوطشنو مهرس «شيرقل كلذ اولاق املف :لاق
 ىح دوهي نم رفنلا كئلوأ جرخ مث .هل اودعتاو كلذل اوعمتحاف هع هللا لوسر

 مهأ مهوربحأو هََيَو هللا لوسر برح ىلإ مهوعدف «ناليع سيق نم نافطغ اوءاح

 ("”هيف مهعم اوعمتحاف «كلذ ىلع مهوعبات دق شيرق نأو «هيلع مهعم نونوكيس

 :بازحألا جورخ
 برح نب نايفس وبأ اهدئاقو «شيرق تحرخف :قاحسإ نبا لاق

 ةرازف يب يف ردب نب ةفيذحو نيصح نب ةنييع اهدئاقو «نافطغ تحرخو
 ةريون نب ةليخر نب رعسمو ةرم نب يف يرملا ةثراح ىبأ نبا فوع نب ثراحلاو

 نب ثير نب عجشأ ني ةوالخ نب لاله نب هللا دبع نب ةحمس نب فيرط نبا
 .عجشأ نم هموق نم هعبات نميف نافطغ

 ىلع قدنخلا برض ءرمألا نم هل اوعمجأ امو ُهتهَي هللا لوسر ممبي عمس املف

 نوملسملا هعم لمعو ءرحألا يف نيملسملل ابيغرت هيي هللا لوسر هيف لمعف ةنيدملا

 كلذ مهلمع ىف نيملسملا نعو هيَ هللا لوسر نع أطبأو ءاوبأدو هيف بأدف «هيف

 مهيلهأ ىلإ نوللستيو لمعلا نم فيعضلاب نوروي اولعجو «نيقفانملا نم لاحر
 «ةبئانلا هتبان اذإ نيملسملا نم لحرلا لعجو نذإ الو تي هللا لوسر نم ملع ريغب

 ١١( ةيآ :ءاسنلا ةروس )0١(.

 لئالدلا يف يقهيبلاو هخيرات ف (505/9) يربطلا هجرخأ ءلسرم هدانسإ (؟) )5١8/9((

 .ربلا دبع نبال (50١/ص) رردلا :رظناو «قاحسإ نبا نع (44/4) ةياهنلاو ةيادبلا قو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا مو

 قوحللا ىف هنذأتسيو» هَ هللا لوسرل كلذ ركذي ءاهنم هل دبال ىلا ةجاحلا نم

 يق ةبغر ؛هلمع نم هيف ناك ام ىلإ عجر هتحاح ىضق اذإف هل نذأيف «هتجاحب

 .©"0«هل اباستحاو ريخلا

 :قدتخلا يف نيلماعلا قح يف نآرقلا نم لزن ام
 يذل َتوُئيْؤُمْل اَمَنِإ ١ :نينمؤملا نم كئلوأ يف ىلاعت هللا لزنأف

 مح اوُبَهَدَي مل عاج شَأ نلَع مَعَ اونا اَذِإَو ِوُسَرَو للاب أوما"
 ءهلوُسَوَو هللاب َتروُنيْؤي نيل كليتلوُأ َكوُيِذَعَتْسَي َنيِذّل َإ ةوُقَدَعَتَسَي

 أهمآ مه َرِفْغَتسأَو و ِمُهَنِم َتكِش نَمَل نّذَأف َمِهِنَأَش ٍضَعَبِل كوُن دس اَذِإَف

 لهأ نم نيملسملا نم ناك نميف ةيآلا هذه تلرتف "7 4 يي يِحَر ٌروفَع هللا ترإ

 .َتَط هلوسرلو هلل ةعاطلاو «ريخلا يف ةبغرلاو ةبسحلا
 ريغب نوبهذيو «لمعلا نم نوللستي اوناك نيذلا نيقفانملا ئيعي «ىلاعت لاق مث

 اَّضْعَب مُكِضْعَب ءاَعُدك مكتب ٍلوُسَرلآ اعد اوُلعجت ال ) :5 يبلا نم نذإ
 َنوفِلاخخم َنيِذّلأ ِرَدَحَيلَف اذاَوِل مكن تولع تينلآ هَل | مَلعَي د َدَق

 .© « ديل ب ُباَذَع َمُحَيِصُيَوأ هتف َجْحَ هيِصت نأ -هِرمَأ َنَع

 « ِْيَلَع رن آم ُمَلَْي دق ضألاو ِتَوَمَّسلآ ىف ملي نإ الأ
 .بذك وأ قدص نم :قاحسإ نبا لاق

 9 4 ٌِلَع ِءْنَس لكَ ُدَآَواوُليَع اَسب مهي ِهّيَلِإ وُعَجْرُوَمْوَيَو )
 :نولمعي مهو نورجتري نوملسملا

 لحرب هيف اوزجبراو .هومكحأ ىح هيف نوملسملا لمعو :قاحسإ نبا لاق
 :اولاقف ءارمع :كَي هللا لوسر هام «ليعج هل لاقي «نيملسملا نم

2 

2 

 )١( روثنملا ردلا يف اًرصتخم يطويسلا هدروأو «لسرم هدانسإ )10/8(.

 ةيآ :رونلا ةروس (؟) )17(.

 ةيآ :رونلا ةروس (؟) )51(.

 )4( ةيآ :رونلا ةروس )514(.



 عموم قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ارهظ اموي سئابلل ناكو 20١ ارمع ليعج دعب نم هامس
 «ارهظ» ب اورم اذإو ارمع :َيَي هللا لوسر لاق «ارمع» ب اورم اذإف

 .2 ارهظ هيَ هللا لوسر لاق

 :قدتخلا رفح يف ترهظ تازجعم

 هللا نم اهيف «ئتتغلب ثيداحأ قدنخلا رفح يف ناكو :قاحسإ نبا لاق

 .نوملسملا كلذ نياع «هتوبن قيقحتو هَ هللا لوسر قيدصت يف ةربع ىلاعت

 :ةيدكلا ةزجعم ١١(

 يف مهيلع تدتشا هنأ :ثدحي ناك هللا دبع نب رباج نأ ئغلب امم ناكف

 هيف لفتف ءءام نم ءانإب اعدف هو هللا لوسر ىلإ اهوكشف «ةيدك قدنخلا ضعب

 نم لوقيف «ةيدكلا كلت نع ءاملا كلذ حضن مث هب وعدي نأ هللا ءاش ام هاعد مث

 اسأف درت ال بيثكلاك تداع ّىح تلاهال ءايبن قحلاب هثعب يذلاوف :اهرضح

 .("”ةاحسم الو

 :رمتلا يف ةكربلا ةزجعم (؟)
 دعس نب ريشبل ةنبا نأ ثدح هنأ انيم نب ديعس ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 نم ةنفح يئتطعأف «ةحاور تنب ةرمع يمأ ئتعد :تلاق «ريشب نب نامعنلا تحأ

 ةحاور نب هللا دبع كلاخو كيبأ ىلإ يهذا ةينب يأ :تلاق مث «ىبوث ىف رمت
 سمتلأ انأو هت هللا لوسرب تررمف ءا تقلطناف ءامذحأف :تلاق ءامهئادغب

 اذه هللا لوسر اي :تلقف :تلاق ؟كعم اذه ام «ةينب اي يلاعت :لاقف «يلاعو يبأ

 :لاق «نايدغتي ةحاور نب هللا دبع يلاخخو ءدعس نب ريشب يبأ ىلإ يمأ هب ئتئعب رمت

 فو )24١9/9 4٠١((« يقهيبلل لئالدلا «(ه517 2577/9؟) يربطلا خيرات :رظنا )١(

 .قاحسإ نبا نع (3/54) ةياهنلاو ةيادبلا
 ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو )*/1١5(« ىقهيبلا هجرخأ ؛حيحص ثيدح (؟)

 )٠١59( ملسمو )51١١(( يراخبلا هجرخأو «قاحسإ نبا نع (4//41) ةياهنلاو
 .(9//507) يقهيبلل (لئالدلا) فو (77/47) ىوغبلل ةنسلا حرش يفو



 قاحساإ نبال ةيوبنلا ةريسلا مو

 طسب بوثب رمأ مث امهألم امف يَ هللا لوسر يفك يف هتببصف :تلاق هيتاه

 لهأ يف خرصأ :هدنع ناسنإل لاق مث «بوثلا قوف ددبتف «هيلع رمتلاب احد مث

 .هنم نولكأي اولعجف هيلع قدنخلا لهأ عمتجاف «ءاذغلا ىلإ مله نأ قدنخلا

 .© !بوفلا فارطأ نم طقسي هنإو !هنع قدنخلا لهأ ردص يح ديزي لعجو

 :رباج ماعط يف ةكربلا (")
 لاق هللا دبع نب رباح نع ءانيم نب ديعس ىئئدحو :قاحسإ نبا لاق
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 :لاق ةنيمس دج ريغ «ةهيوش يدنع تناكف «قدنخلا يف كو هللا لوسر عم انلمع

 ائيش انل تنحطف قأرما ترمأف «لاقو يي هللا لوسرل اهانعنص ول هللاو :تلقف

 يو هللا لوسرل اهانيوشف «ةاشلا كلت تحبذو ءازبح هنم انل تعنصف «ريعش نم

 لمعن انكو لاق- قدنخلا نع فارصنالا هع هللا لوسر دارأو انيسمأ املف :لاق

 دق نإ هللا لوسر اي :تلق :لاق -انيلاهأ ىلإ انعجر انيسمأ اذإف ءانرامن هيف

 «ريعشلا اذه زبخ نم ائيش اهعم انعنصو «ءاندنع تناك ةهيوش كل تعنص

 كوع هللا لوسر يعم فرصني نأ ديرأ امنإو «يلزم ىلإ يعم فرصنت نأ بحأف
 نأ .خرصف احراص رمأ مث ءمعن :لاق «ءكلذ هل تلق نأ املف :لاق ءهدحو

 هيلإ انإو هلل انإ تلق :لاق هللا دبع نب رباج تيب ىلإ هللا لوسر عم اوفرصنا

 اهانجرخأو سلجف لاق «هعم سانلا لبقأو هي هللا لوسر لبقأف :لاق !نوعحار

 ءاجو اوماق موق غرف املك «سانلا اهدراوتو «لكأ مث هللا ىمسو كربف :لاق .هيلإ

 !©9 اهنع قدنخلا لهأ ردص يح ؛سان

 :حوتفلاب هيبن رشبي هللا -
 يف تبرض :لاق هنأ «يسرافلا ناملس نع تئدحو :قاحسإ نبا لاق

 آر املف «ئم بيرق هني هللا لوسرو «ةرخص يلع تظلغف «قدنخلا نم ةيحان

 نبا نع (45/4) ةياهنلاو ةيادبلا فو 4777/7(2) يقهيبلا هجرخأ ءعطقنم هدانسإ )١(

 .(710107/9) دمحأ هجرخأو .حيحص هدانسإ (1)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ةبرض هب برضف «يدي نم لوعملا ذحأف لزن يلع ناكملا ةدش ىأرو برضأ

 ةقرب هتحت تعملف «ىرخأ ةبرض هب برض مث :لاق «ةقرب لوعملا تحت تعمل

 تنأ يبأب تلق :لاق .ىرخأ ةقرب هتحت تعملف «ةثلاثلا هب برض مث :لاق ءىرخأ

 دق وأ :لاق ؟برضت تنأو لوعملا تحت عمل تيأر يذلا اذه ام هللا لوسر اي يمأو

 امأو «نميلا امي حتف هللا نإف ىلوألا امأ :لاق ءمعن :تلق لاق ؟ناملس اي كلذ تيأر

 .©"”قرشملا امي حتف هللا نإف ةثلاثلا امأو «برغملاو ماشلا امي حتف هللا نإف ةيناثلا

 نيح- لوقي ناك هنأ ةريره يبأ نع مهقأ ال نم نيثدحو :قاحسإ نبا لاق

 ادب ام اوحتتفا -هدعب امو نامثع نامزو رمع نامز يف راصمألا هذه تحتف

 موي ىلإ اهوحتتفت الو ةنيدم نم متحتتفا ام «هديب ةريره بأ سفن يذلاوف «مكل
 .كلذ لبق اهحيتافم هيي ادمحم هناحبس هللا ىطعأ دقو الإ ةمايقلا

 ح شيرق تلبقأ «قدننلا نم هيو هللا لوسر غرف املو :قاحسإ نبا لاق

 نم فالآ ةرشع يف ةباغزو فرحلا نيب «ةمور نم لايسألا عمتجم. تلزن

 مهعبت نمو نافطغ تلبقأو «ةماق لهأو ةنانك ٍنِب نم مهعبت نمو ؛مهشيباحأ
 كنتي هللا لوسر جرخو «دحأ بناج ىلإ «ىمقن بنذب اولزن ىح ءدحب لهأ نم

 برضف «نيملسملا نم فالآ ةثالث يف ؛علس ىلإ مهروهظ اولعج ىح نوملسملاو

 ."”موقلا نيبو هنيب قدنخلاو .هركسع كلانه
 .ماطآلا يف اولعجف ءاسنلاو يرارذلاب رمأو :قاحسإ نبا لاق

 :دسأ نب بعك ضرحي بطخأ نب ييح
 دسأ نب بعك ىتأ ىح يرضنلا بطخأ نب يبح هللا ودع جرخو لاق

 ةياهنلاو ةيادبلا يفو 5١8( 24117/9) يقهيبلا هحرحأو حيحص ثيدحلاو «ءلضعم هدانسإ )١(

 هجرخأو :(0754 -- ه5//1) «هخيرات» يف رباج نبا هاور «قاحسإ نبا نع (49/5)
 2307/١ 5) ةبيش يبأ نبا هجرخأو )١7/7(: عمجملا يف يمئيهلاو )١١١51(« ىاربطلا
 )57١/9(. يقهيبلاو «ىربكلا يف يئاسنلاو ("05/5) دمحأو (1

 ةيادبلاو «(478/7) ىقهيبلاو هخيرات يف (0170/59) ىربطلا هجرخأ «لسرم هدانسإ (1)

 ١1917(. 231597/ص) رردلا رظناو )2٠١57/5 ١٠١( ةياهنلاو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ىلع كي هللا لوسر عداو دق ناكو «مهدهعو ةظيرق يب دقع بحاص «ىظرقلا

 هنود قلغأ بطحأ نب ييحب بعك عمج املف ,هدهاعو كلذ ىلع هدقاعو (هموق

 حتفا بعك اي كحيو :يبح هادانف هل حتفي نأ ىأف هيلع نذأتساف هنصح باب

 تسلف «ادمحم تدهاع دق ينإو ,موئشم ٌؤرما كنإ «يبح اي كحيو :لاق يل

 «كملكأ يل حتفا كحيو :لاق .اقدصو ءافو الإ هنم رأ ملو «هنيبو ٍئيِب ام ضقانب

 نأ كتشيشح تفوخت الإ نود نصحلا تقلغأ نإ هللاو :لاق «لعافب انأ ام :لاق

 زعب كتئج بعك اي كحيو :لاقف «هل حتفف ءلحرلا ظفحأف ءاهنم كعم لكآ

 ىلإ يمقن بنذب مهتلزنأ ح اهتداسو اداق ىلع نافطغبو «ةمور نم لايسألا

 ادمحم لصأتسن ح اوحربي ال نأ ىلع ىودقاعو نودهاع دق ءدحأ بناج

 هّؤام قاره دق ماهجيو ءرهدلا لذب هللاو ئتئج :بعك هل لاف :لاق .هعم نمو

 رأ مل ينإف هيلع انأ امو نبعدف :يبح اي كحيو «ءيش هيف سيل «قربيو دعري وهف

 ّيح براغلاو ةورذلا يف هلتفي بعكب يبيح لزي ملف «ءءافوو اقدص الإ دمحم نم

 اوبيصي ملو «نافطغو شيرق تعحجر نئل :اقاثيمو ادهع هاطعأ نأ ىلع .هل حمس

 .كو هللا لوسر نيبو هنيب ناك امث ئربو ؛هدهع

 هّيَغ هللا لوسر ثعب «نيملسملا ىلإو ربخلا هيي هللا لوسر ىلإ ىهتنا املف

 «ميلد نب ةدابع نب دعس و «سوألا ديس ذكئموي وهو «نامعنلا نب ذاعم نب ل.دعس

 ىئب وحأ ةحاور نب هللا دبع امهعمو جرزخلا نب بعك نب ةدعاس نب دحأ

 اوقلطنا :لاقف فوع نب ورمع يب وخأ «ريبج نب تاوحخو ءجرزخلا نب ثراحلا

 انحل يل اونحلاف امح ناك نإف ؟ال مأ موقلا ءالؤه نع انغلب ام قحأ اورظنت ىح

 مهنيبو اننيب اميف ءافولا ىلع اوناك نإو سانلا داضعأ يف اوتفت الو «هفرعأ

 نيبو اننيب دهع ال ؟هللا لوسر نم :اولاقو هي هللا لوسر نم اولان اميف ؛مهنع



 لكنا قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هل لاقف «ةدح هيف الجر ناكو «هومتاشو ذاعم نبا دعس مهمتاشف دقع الو دمحم

 لبقأ مث ةمتاشملا نم ىبرأ مهنيبو اننيب امف ءمهمتاشم كنع عد :ةدابع نب دعس

 يأ «ةراقلاو لضع :اولاق مث هيلع اوملسف هللا لوسر ىلإ امهعم نمو دعسو دعس

 هللا :هللا لوسر لاقف «هباحصأو «بيبح ؛عيجرلا باحصأب ةراقلاو لضع ردغك

 .") نيملسملا رشعم اي اورشبأ «ربكأ

 :مويلا كلذ نيملسملا باصأ يذلا فوخلا

 مهودع مهاتأو «فوخلا دتشاو «ءالبلا كلذ دنع مظعو :قاحسإ نبا لاق

 ضعب نم قافنلا محبو نظ لك نونمؤملا نظ ىح ؛مهنم لفسأ نمو مهقوف نم
 اندعي دمحم ناك :فوع نب ورمع نئب وخأ «ريشق نب بتعم لاق بح نيقفانملا

 .؟7طئاغلا

 نذأف «هموق لاجر نم الم ىلع كلذو ءودعلا نم ةروع انتويب نإ هللا لوسر اي

 ماقأو هدي هللا لوسر ماقأف «ةنيدملا نم جراح اهنإف ءانراد ىلإ عجرنف جرخن نأ انل

 الإ برح مهنيب نكي مل ءرهش نم ابيرق ةليل نيرشعو اعضب نوكرشملا هيلع
 ."”راصحلاو لبنلاب يمرلا ”7

 نب مصاع ئثدح امك هيي هللا لوسر ثعب «ءالبلا سانلا ىلع دتشأ املف

 يرهزلا باهش نب هللا ديبع نع ملسم نب دمحم نع «مهتأ ال نمو ةداتق نب رمع

 /") ىقهيبلا هجرحأو هخيرات يف (0177 )5171١/9: ىربطلا هحرخأ ءلسرم هدانسإ )١(

 97١2/ص) رردلا :رظنا «ءقاحسإ نبا نع )٠١4/4( ةياهنلاو ةيادبلا يفو ع(

 .ربلا دبع نبال (14

 .فيعض هدانسإ 7١١(

 .هجيرخت مدقت (1)



 ةثراح ىبأ نب فوع نب ثراحلا ىلإو ءردب نب ةفيذح نب نصح نب ةنييع ىلإ

 امهعم نم اعجري نأ ىلع ةنيدملا رامث ثلث امهاطعأن نافطغ ادئاق امهو «يرملا

 عقت ملو باتكلا اوبتك يح «حلصلا امهنيبو هنيب ىرجف «هباحصأ نعو هنع
 نأ كي هللا لوسر دارأ املف ءكلذ يف ةضوارملا الإ حلصلا ةميزع الو ةداهشلا

 هيف امهراشتساو ءامه ركذف «ةدابع نب دعسو ذاعم نب دعس ىلإ ثعب لعفي

 لمعلا نم انل دبال «هب هللا كرمأ ائيش مأ ءهعنصنف هبحت ارمأ هللا لوسر اي :هل الاقف

 ىأل الإ كلذ عنصأ ام هللاو .مكل هعنصأ ءيش لب :لاق ؟انل هعنصت ائيش مأ «هب

 تدرأف «بناح لك نم مكوبلاكو «ةدحاو سوق نع مكتمر دق برعلا تيأر
 هللا لوسر اي :ذاعم نب دعس هل لاقف ءام رمأ ىلإ مهتكوش نم مكنع رسكأ نأ

 الو هللا دبعن ال «ناثوألا ةدابعو هللاب كرشلا ىلع موقلا ءالؤهو نحن انك دق

 هللا انمركأ نيحفأ ءاعيب وأ ىرق الإ ةرمث اهنم اولكأي نأ نوعمطي ال مهو «هفرعن

 «ةحاح نم اذهب انل ام هللاو !انلاومأ مهيطعن هبو كب انزعأو هل انادهو مالسإلاب

 :هَلط هللا لوسر لاق «مهنيبو اننيب هللا مكحي نح فيسلا الإ مهيطعن ال هللاو

 :لاق مث «باتكلا نم اهيف ام احمف «ةفيحصلا ذاعم نب دعس لوانتف «كاذو تنأف
 .©9 انيلع اودهجيل

 ءمهورصاحم مهودعو نوملسملاو هي هللا لوسر ماقأف :قاحسإ نبا لاق

 يبأ نب دو دبع نب ورمع مهنم ءشيرق نم سراوف نأ الإ «لاتق مهنيب نكي ملو

 ."” يؤل نب رماع نب وخأ سيق
 بهو ىبأ نب ةريبهو «لهج يبأ نب ةمركعو :قاحسإ نبا لاق

 ءرهف نب براحم نب وحأ «سادرم نبا رعاشلا باطخلا نب رارضو «نايموزحخملا
 اوئيق :اولاقف «ةنانك نب لزانع اورم ح ؛مهليخ ىلع اوجرخ مث لاتقلل اوّنسبلت

 يفو 47١( «47/9) يقهيبلاو (ها/ا ,ه7؟/7) يربطلا هجرحأو «لسرم هدانسإ )١(
 .قاحسإ نبا نع ١١( © ؛١٠2 4/84) ةياهنلاو ةيادبلا
 .هجيرخت مدقت )1١(

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ءمهليخ مهي قنعت اولبقأ مث «مويلا ناسرفلا نم نوملعتسف «برحلل ةنانك ب اي

 برعلا تناك ام ةديكمل هذه نإ هللاو اولاق هوأر املف «قدنخلا ىلع اوفقو نيح

 . "”اهديكت

 :دو دبع نب ورمع لتقي يلع
 مهليخ اوبرضف «قدنخلا نم اقيض اًناكم اومميت مث :قاحسإ نبا لاق

 ىبأ نب يلع جرحو «علسو قدنخلا نيب ةخبسلا يف مه تلاجف ,هنم تمحتقاف

 اهنم اومحقأ يلا ةرغنلا مهيلع اوذحخأ يح «نيملسملا نم هعم رفن يف د5 بلاط
 ردب موي لتاق دق دو دبع نب ورمع ناكو «مهوحن قنعت ناسرفلا تلبقأو مهليخ

 امْلَعُم جرخ قدتخلا موي ناك املف «دحأ موي دهشي ملف «ةحارجلا هتتبثأ نح

 بلاط يبأ نب يلع هل زربف ؟زرابي نم :لاق «هليخو وه فقو املف «هناكم ىريل

 ىلإ شيرق نم لحر كوعدي الأ هللا تدهاع تنك دق كنإ ؛ورمع اي :هل لاقف

 هللا ىلإ كوعدأ نإف :ىلع هل لاق ءلجأ :هل لاق «هنم اهتذحأ الإ نيتلح ىدحإ

 ىلإ كوعدأ ٍينإف لاق «ءكلذب يل ةحاح ال :لاق ,مالسإلا ىلإو ؛هلوسر ىلإو

 يكل :يلع هل لاق ؛كلتقأ نأ بحأ ام هللاوف ؟يخأ نب اي مل :هل لاقف «لازلا

 هرقعف «هسرف نع محتقاف «كلذ دنع ورمع يمحف «كلتقأ نأ بحأ هللاو

 تحرحخو ه5 يلع هلتقف ءالواحتو الزانتف يلع ىلع لبقأ مث ههجو برضو

 | .” ةبراه قدنخلا نم تمحتقا ىح «ةمزهنم مهليخ

 :كلذ يف هيلع هللا ناوضر بلاط يبأ نب ىلع لاقو :قاحسإ نبا لاق

 يباوصب دمحم بر ترصنو هيأر ةهافس نم ةراجحلا ّرّصت

 يباورو كءاكد نيب عذجلاك الدجتم هتكرت نيح تددصف

 .هجيرخت مدقت )١(
 (5050) قاربطلاو «(53/8/7) مكاحلاو :(48/4) دعس نبا هجرختأ ءفيعض ثيدح (؟)

 (418/7) يقهيبلاو (5185/5) يوغبلاو «هريسفت ف (85/؟١) ىربطلاو «ريبكلا ف

 )١70/5(. عمجملا يف يمئيهلاو



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ىبباوثأ ئبزب رطقملا تنك ىننأ ولو هباوثأ نع تففعو

 ()بازحألا رشعم اي هيبنو هنيد لذاخ هللا نئبسحت ال

 :ةمركع ناسح ءاجه

 نع مزهنم وهو ذئموي هحمر لهج ىبأ نب ةمركع ىقلاو :قاحسإ نبا لاق

 :كلذ يف تباث نب ناسح لاقف «ورمع

 لعفت مل مركع كلعل هحمرانل ىقلأو رف
 لدحملا نع زوجت نإ ام ميلظلا ودعك ودعت تيلوو

 (9لعرف افق كافق نأك اسنأتسم كرهظ قلت ملو

 نب هللا دبع ىليل وبأ ثدحو :قاحسإ نبا لاق :ذاعم نب دعس داهشتسا
 نينمؤملا مأ ةشئاع نأ :ةثراح نب وخأ «يراصنألا لهس نب نمحرلا دبع نب لهس
 :لاق «ةنيدملا نوصح زرحأ نم ناكو «قدنخلا موي ةثراح ىئب نصح يف تناك
 برضي نأ لبق كلذو ةشئاع تلاقف ؛ءنصحلا يف اهعم ذاعم نب دعس مأ تناكو
 ءاهلك هعارذ اهنم تحرح دقو «ةصلقم هل عرد هيلعو دعس رمف :باجحلا انيلع

 :©' لوقيو اهب لفري هتبرح هدي فو
 لجألا ناح اذإ توملب سأب ال لمج اجيهلا دهشي اليلق ثبل

 تلقف ةشئاع تلاق «ترحأ هللاو دقف ءنيب يأ «قحلا :همأ هل تلاقف :لاق
 تفحو تلاق «يه امم غبسأ تناك دعس عرد نأ تددول هللاو دعس مأ اي :امل

 .قاحسإ نبا نع )٠١5/5( ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا )١(
 .قاحسإ نبا نع )٠١7/5( ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا (5)
 يبأ نباو )١41/5( دمحأو «هتاقبط ف )45١/1( دعس نبا هحرخأ حيحص هدانسإ (؟)

 «لئالدلا» ف ىقهيبلاو عماله 2ه1/4/5؟) ىربطلاو ((155//) «هفنصم» ف ةبيش

 ١/ ريسلا ف ىبيهذلاو «(074 ,09/5) ريثألا نبا هجرخأو )440/5 - 45١(«
 (88/59 ةباصإلا يف رجح نباو )٠١4/5(« «ةياهنلاو ةيادبلا» ف ريثك نباو ١«,

 .قاحسإ نبا نع



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .لحكألا هنم عطقف ءمهسب ذاعم نب دعس يمرف «هنم مهسلا باصأ ثيح هيلع

 نب دحأ ةقرعلا نب سيق نب نابح -ةداتق نب رمع نب مصاع ئيثدح امك- هامر

 قرع :دعس هل لاقف ةقرعلا نبا انأو ئئم اهذح :لاق هباصأ املف ءيؤل نب رماع

 ءاهل ئقبأف ائيش شيرق برح نم تيقبأ تنك نإ مهللا «رانلا يف كهحجو هللا
 هوحرخأو هوبّذكو كلوسر اوذآ موق نم مهدهاجأ نأ لإ بحأ موق ال هنإف

 يئتمت الو «ةداهش يل هلعجاف مهنيبو اننيب برحلا تعضو دق تنك نإو مهللا

 .©” ةظيرق نب نم ئيع رقت يح
 :ذاعم نب دعس لتاق

 .موزخم يب فيلح «يمشجلا ةماسأ وبأ الإ ذئموي اًدعس باصأ ام :لوقي ناك

 دلاخ ةييدملا ماطآب كادف ىل لوقت ذإ ينتمل اله ٌمركعأ

 دناع قفارملا ءانفأ نيب اهل ةشرم ادعس تمرلأ يذلا تسلأ

 دهاونلا ىراذعلا طمشلا عم هيلع تئاوعأف ديعس اهنم هبحن ىضق

 دباكي ذإ مهنم اعمج ةديبع اعد دقو هنع تعفاد يذلا تنأو

 ©” دهاع دصقلا نع بوعرم رخآو 2 هقيرط نع رئاج مه ام نيح ىلع

 )١( ىراخبلاو (4785 25 77/8) دعس نبا هجرخأو ءلسرم هدانسإ )”557( )5901((
 )4171( 4)41١(« يذمرتلاو «(11775) ملسمو )١587( وبأو (57/5) دمحأو

 دواد )91١01(« يقهيبلاو (075/75) يربطلاو (5/1) يئاسنلاو )2451/7 457(

 ف ىهذلاو «(57١ص) رردلا يف (505/9) مكاحلا هحرخأو «(0770) قاربطلاو

 ريثك نباو (074/9”3) ةباغلا دسأ يف ريثألا نباو (؟١8 2581/19 ريسلا )٠١8/5(.

 (هالا/ ,077/9) يربطلاو اًدج اًرصتخم (717/5) دعس نبا هجرخأ «فيعض هدانسإ (؟)

 نبا هدروأو «قاحسإ نبا نع (؟075/) ريثألا نباو (4 57/) لئالدلا يف يقهيبلاو
 )٠١8/5(. ةياهنلاو ةيادبلا يفو (917١/ص) ربلا دبع



 :قدنخلا ةعقو يف ةيفصو ناسح ثيدح

 هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب داّبع نب ىحي نثدحو :قاحسإ نبا لاق
 تباث نب ناسح نصح «عراف يف بلطملا دبع تنب ةيفص تناك :لاق دابع

 رمف :ةيفص تلاق «نايبصلاو ءاسنلا عم «هيف انعم تباث نب ناسح ناكو تلاق

 ام تعطقو ةظيرق ونب تبراح دقو نصحلاب فيطي لعجف «دوهي نم لحر انب
 قي هللا لوسرو ءانع عفدي دحأ مهنيبو اننيب سيلو ُهَي هللا لوسر نيبو اهنيب
 تآ اناتأ نإ انيلإ مهنع اوفرصني نأ نوعيطتسي ال ,مهودع روحن ف نوملسملاو

 هللاو نإو © «نصحلاب فيطي ىرت امك يدوهيلا اذه نإ «,ناسح اي :تلقف :تلاق

 قي هللا لوسر انع لغش دقو دوهي نم انءارو نم انتروع ىلع لدي نأ هنمآ ام
 دقل هللاو «بلطملا دبع ةنبا اي كل هللا رفغي :لاق «هلتقاف هيلإ لزناف «هباحصأو

 تزجتحا اًئيش هدنع رأ ملو ؛كلذ يل لاق املف :تلاق ءاذه بحاصب انأ ام تفرع
 املف :تلاق .هتلتق يح دومعلاب هتبرضف هيلإ نصحلا نم تلزن مث ءاًدومع تذحأ مث

 يئعنمي مل هنإف «هبلساف هيلإ لزنا «ناسح اي :تلقف «نصحلا ىلإ تعجر «هنم تغرف

 .©"0بلطملا دبع ةنبا اي ةجاح نم هبلسب يل ام :لاق «لحر هنأ الإ هبلس نم

 :نيكرشملا ميعن عادخ

 فوذلا نم هللا فصو اميف ؛هباحصأو يو هللا لوسر ماقأو :قاحسإ نبا لاق

 .مهنم لفسأ نمو مهقوف نم مهايإ مهفايتإو ,مهيلع مهودع رهاظتل ,ةدشلاو

 5 نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ريثألا نباو :.(4 47 «54 57/5 يقهيبلاو (0707/59) يربطلا هحرحأ «لسرم هدانسإ )١(
 نبا نع )1١8/4 -١٠١9( ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا )١77/17( «ةباغلا دسأ» يف
 يهك ف5/١٠) مكاحلا هجرخأ ١/5١ - ٠86) عمجملا ف ىلعي وبأو «قاحسإ

 نبا هجرخأ )8//١7( ةباصإلا يف رجح نباو ,(971 2571/5 5) يناربطلا هجرحخأو
 ريبكلا يف يناربطلاو (4 57/9) يقهيبلا هجرخأو ((51/54) مكاحلاو (41/8) دعس

 دسأ» يف ريثألا نبا هجرخأو )١54/7(«, دئاوزلا عمجم ف يمئيهلاو )5١9/15(

 )١1/5/19(. «ةباغلا



 لاله نب دفنق نب ةبلعت نب فينأ نب رماع نب دوعسم نب ميعن نإ مث :لاق

 لوسر اي :لاقف كلي هللا لوسر ىتأ ءنافطغ نب ثير نب عجشأ نب ةوالخ نبا

 لاقف ءتكش ام نرمف «ىمالسإب اوملعي مل يموق نإو «تملسأ دق نإ هلل

 برحلا نإف «تعطتسا نإ انع لذخف «دحاو لحر انيف تنأ امنإ :و هللا لوسر

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 «ةيلهاجللا يف اعيلن مهل ناكو «ةظيرق نب ىتأ ىح دوعسم نب ميعن جرخف «ةعدح

 :اولاق ,مكنيبو ئيب ام ةصاخو ؛مكيلإ يدو متفرع دق «ةظيرق ئب اي :لاق

 دلبلاو متنأك اوسيل نافطغو اشيرق نإ مهل لاقف ؛مهتع. اندنع تسل «تقدص

 ىلإ هنم اولوحت نأ ىلع نوردقت ال ؛مكؤاسنو مكؤانبأو مكلاومأ هيف ءمكدلب

 مهومترهظ دقو «هباحصأو دمحم برحل اوءاج دق نافطغو اشيرق نإو «هريغ

 ءاهوباصأ ةزمن اوأر نإف «متنأك اوسيلف «هريغب مهؤاسنو مهلاومأو مهدلبو «هيلع

كدلبب لحجرلا نيبو مكنيب اولحو مهدالبب اوقحل كلذ ريغ ناك نإو
 ةقاط الو ؛م

 ؛مهفارشأ نم انهر مهنم اوذخأت تح موقلا عم اولتاقت الف مكب الخ نإ هب مكل

 دقل :اولاقف «هوزحانت ىح اًدمحم مهعم اولتاقت نأ ىلع مكل ةقث مكيديأب اونوكي

 .يأرلاب ترشأ

 لاحر نم هعم نمو برح نب نايفس يبأل لاقف ءاشيرق ىتأ نح جرح مث

 يلع تيأر دق رمأ غلب دق هنإو ءاًدمحم يقارفو ؛مكل يدو متفرع دق :شيرق

 رشعم نأ اوملعت :لاق «لعفن :اولاقف «نيع اومتكاف مكل احصن «هومكغلبأ اقح

 انمدن دق انإ :هيلإ اولسرأ دقو ءدمحم نيبو مهنيب اميف اوعنص ام ىلع اومدن دوهي

 الاجر نافطغو شيرق نم نيتليبقلا نم كل ذخخأن نأ كيضري لهف ءانلعف ام ىلع

 مهنم ىقب نم ىلع كعم نوكن مث مهقانعأ برضتف ؛مهكيطعنف مهفارشأ نم

 مكنم نوسمتلي دوهي مكيلإ تئعب نإف معن نأ مهيلإ لسرأف ؛مهلصأتسن يح
 ىتأ ىح جرح مث اًدحاو الجر مكنم مهيلإ اوعفدت الف مكلاجر نع انهر

 الو يلإ سانلا بحأو يتريشعو يلصأ مكنإ نافطغ رشعم اي :لاقف «نافطغ

 اولاق يع اومتكاف لاق «مهتمي اندنع تنأ ام «تقدص :اولاق «نيومهتت مكارأ



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 © ههرذح ام مهرذحو شيرقل لاق ام لثم مه لاق مث ؛كرمأ امف «لعفن
 :نيكرشملاب هللا لزنأ ام

 هلوسرل هللا عنص نم ناك ؛ءسمخ ةنس لاوش نم تبسلا ةليل تناك املف

 نب ةمركع ةظيرق ب ىلإ نافطغ سوءرو برح نب نايفس وبأ لسرأ نأ 2
 كله دق ماقم رادب انسل انإ :مهلل اولاقف ءنافطغو شيرق نم رفن ف لهح يبأ
 اولسرأف «هنيبو اننيب امم غرفنو ءادمحم زجانن ىح لاتقلل اودغاف رفاحلاو فخلا

 هيف ثدحأ ناك دقو ءاًئيش هيف لمعن ال موي وهو «تبسلا موي مويلا نإ :مهيلإ

 مكعم لتاقن نيذلاب كلذ عم انسلو ؛مكيلع فخب مل ام هباصأف اًندح انضعب
 اًدمحم زجانن يح انل ةقث انيديأب نونوكي مكلاجر نم اًنهر انوطعت ىح اًدمحم

 مكدالب ىلإ اورمشنت نأ لاتقلا مكيلع دتشاو برحلا مكتسرض نإ ىشخن انإف

 لسرلا مهيلإ تعحر املف .هنم كلذب انل ةقاط الو ءاندلب ف لحرلاو ءانوكرتتو
 نب ميعن هب مكثدح يذلا نإ هللاو :نافطغو شيرق تلاق «ةظيرق ونب تلاق ام

 نم اًدحاو ًالجر مكيلإ عفدن ال هللاو انإ :ةظيرق نب ىلإ اولسرأف «قحل دوعسم
 نيح «ةظيرق ونب تلاقف ءاولتاقف اوجرحاف لاتقلا نوديرت متنك نإف ءانلاحر

 د ام ؛قحل دوعسم نب ميعن مكل ركذ يذلا نإ :اذهي مهيلإ لسرلا تهتنا

 ىلإ اورمشنا كلذ ريغ ناك نإو ءاهوزهتنا ةصرف اوأر نإف اولتاقت نأ الإ موقلا
 انإ :نافطغو شيرق ىلإ اولسرأف ,مكدلب يف لحرلا نيبو مكنيب اولحو «مهدالب
 ,مهنيب هللا لذخو «مهيلع اوبأف اًنهر انوطعت يح اًدمحم مكعم لتاقن ال .هللو

 هالو ,هالى/9) «هخيرات» يف يربطلاو (19/79) دعس نبا هجرخأ «لسرم هدانسإ )١(
 ىيلكرك/و ةياهنلاو ا ةيادبلا يف ريثك نباو (5 47- ؛ :ه/5) «لئالدلا» يف يقهيبلاو
 يف ربلا دبع نباو ءالسرم قاحسإ نبا نع مهلك (107/7) حتفلا يف رجح نباو
 يتهيبلا هحرخأو «(8728/ه) ةباغلا دسأ يف ريثألا نباو 58٠١( - 98١/ص) رردلا

 ((4919/8) ةبيش يبأ نبا ةورع نع هفنصم قو 00 لئالدلا ف
 )١1/8/8(. ةباصإلا )١5.08/5(« باعيتسالاو



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مهرودق أفكت تلعجف «دربلا ةديدش ةدراب ةيتاش لايل يف حيرلا مهيلع هللا ثعبو

 .مهتينبأ حرطتو

 :نيكرشملاب لح ام رابختسا
 نم هللا قرف امو ءمهرمأ نم فلتخا ام يي هللا لوسر ىلإ ىهتنا املف لاق

 .2” اليل موقلا لعف ام رظنيل ؛مهيلإ هثعبف «ناميلا نب ةفيذح اعد مهتعامج

 «يظرقلا بعك نب دمحم نع «دايز نب ديزي يثدحف :قاحسإ نبا لاق

 لوسر متيأرأ هللا دبع ابأ اي «ناميلا نب ةفيذحل ةفوكلا لهأ نم لحجر لاق :لاق

 :لاق ؟نوعنصت متنك فيكف :لاق «ىخأ نب اي ءمعن :لاق ؟هومتبحصو هني هللا

 ضرألا ىلع يشهي هانكرت ام هانكردأ ول هللاو :لاقف :لاق دهحجي انك دقل هللاو

 لوسر عم انتيأر دقل هللاو يحأ نب اي :ةفيذح لاقف :لاق .انقانعأ ىلع هانلمحلو

 نم :لاقف انيلإ تفتلا مث «ليللا نم ايوه هي هللا لوسر ىلصو «قدنخلاب يي هللا

 ةعجرلا يي هللا لوسر هل طرشي - عجري مث موقلا لعف ام انل رظنيف موقي لجر
 ةدش نم «موقلا نم لحجر ماق امف ؟ةنحلا يف يقيفر نوكي نأ ىلاعت هللا لأسأ -

 يي هللا لوسر ناعد ءدحأ مقي مل املف «دربلا ةدشو «عوجلا ةدشو ؛فوخلا

 ؛موقلا عم لخداف بهذا ةفيذح اي لاقف «يناعد نيح مايقلا نم دب يل نكي ملف

 موقلا ف تلحدف تبهذف :لاق .انيتأت ىح ائيش نثدحت الو «نوعنصي اذام رظناف

 وبأ ماقف ءانب الو اًران الو اًردق محل رقت ال «لعفت ام مهي لعفت هللا دونجو حيرلاو
 تدذحأف :ةفيذح لاق ؟هسيلج نم ؤرما رظنيل :شيرق رشعم اي :لاقف «نايفس

 .نالف نب نالف :لاق ؟تنأ نم :تلقف ؛يبح ىلإ ناك يذلا لحرلا ديب

 :ليحرلاب يداني نايفس وبأ
 دقل «ماقم رادب متحبصأ ام هللاو مكنإ شيرق رشعم اي :نايفس وبأ لاق مث

 نم انيقلو «هركن يذلا مهنع انغلبو «ةظيرق ونب انتفلخأو «ءفخلاو عاركلا كله

 .هجيرخت مدقت )١(



 ةاحسإ نباي ةيوبنلا ةريسلا
 انل كسمتسي.الو «ران انل موقت الو ءردق انل نئمطت ام «نورت ام حيرلا ةدش

 .هبرض مث ؛هيلع سلجف «لوقعم وهو هلمج ىلإ ماق مث «لحت رم ينإف اولحتراف «عانب

 هللا لوسر دهع الولو «مئاق وهو الإ هلاقع قلطأ ام هللاوف ءثالث ىلع هب بثوف

 ضعبل «طرم يف يلصي مئاق وهو ُهَي هللا لوسر ىلإ تعجرف :ةفيذح لاق
 .لحارم «هئاسن

 دجسو عحر مث «طرملا فرط يلع حرطيو هيلحر ىلإ ئلحدأ ينآر املف

 اورمشناف ءشيرق تلعف ام. نافطغ تعمجو «ربخلا هتربخأ ملس املف «هيفل ينإو

 ." مهدالب ىلإ نيعحار
 :قدنخلا نع لوسرلا فارصنا

 ىلإ اًمجار قدنخلا نع فرصنا يي هللا لوسر حبصأ املو :قاحسإ نبا لاق
 .حالسلا اوعضوو «نوملسملاو ةنيدملا

 سمخ ةنس يف ةظيرق ينب ةورغ

 :ةظيرق ينب برحب لَو هلوسر هللا رمأ
 «يرهزلا ٍيثدح امك 2و هللا لوسر ليربح ىتأ ءرهظلا تناك املف

 تعضو امف ليربح لاقف «معن :لاق ؟هللا لوسر اي حالسلا تعضو دق وأ :لاقف
 كرمأي َنِبَو هللا نإ ,موقلا بلط نم الإ نآلا تعجر امو دعب حالسلا ةكئالملا

 .ممب لزلزمف مهيلإ دماع ينإف «ةظيرق يب ىلإ ريسملاب دمحم اي

 ,ها/9/9) يربطلاو «(*897/0) دمحأ هحرخأ ؛عطقنم هدانسإو ,حيحص ثيدح )١(

 «(114/4) ريثك نبا نع ةيلدبلا يفو «(60/91) هريسفت يفو خيرات يف
 )884/١(, ةيلحلا يف ميعن وبأو )١/8"(« مكاحلاو )١0788(« ملسم هحرخأو
 45٠(. 24 15/5) لئالدلا يف يقهيبلاو



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :لاتقلاب نيملسملا هَيؤ لوسرلا مالعإ

 الف ءاعيطم اًعماس ناك نم «سانلا يف نذأف ءاذؤم هي هللا لوسر رمأف

 ."' ةظيرق يئبب الإ رصعلا نيلصي
 :ةظيرق ينب نم هعمس ام لوسرلا غلبي يلع

 يب ىلإ هتيارب بلاط يبأ نب يلع هد هللا لوسر مدقو :قاحسإ نبا لاق

 عم نوصحلا نم اند اذإ ىح «بلاط يبأ نب يلع راسف «سانلا اهردتباو «ةظيرق

 :لاقف «قيرطلاب لي هللا لوسر يقل نح عجرف كَ هللا لوسرل ةحيبق ةلاقم اهنم
 تعمس كنظأ ؟4 :لاق «ثباحألا ءالؤه نم وندت ال نأ كيلع ال «هللا لوسر اي

 .ائيش كلذ نم اولوقي مل ينوأر ول :لاق «هللا لوسر اي معن :لاق ؟ىذأ يل مهنم

 هللا مكازخأ له ءةدرقلا ناوخإ اي :لاق .مفوصح نم يي هللا لوسر اند املف

 .الوهج تنك ام «مساقلا ابأ اي :اولاق ؟هتمقن مكب لزنأو

 :يبلكلا ةيحد ةروص يف ليربج
 يب ىلإ لصي نأ لبق نيروصلاب هباحصأ نم رفنب هي هللا لوسر رمو

 ةفيلخ نب ةيحد انب رم دق هللا لوسر اي :اولاق ؟دحأ مكب رم له :لاقف «ةظيرق

 :ق هللا لوسر لاقف «جابيد ةفيطق اهيلع «ةلاحر اهيلع ءاضيب ةلغب ىلع يبلكلا

 .مهولق يف بعرلا فذقيو ؛مهوصح مهي لزلزي ةظيرق ب ىلإ ثعب «ليربجح كلذ

 ةيحان نم اهرابآ نم ركب ىلع لزن ةظيرق ئب ُهقّق هللا لوسر ىتأ املو

 .انأ رئي ال لاقي ءمهلاومأ

 قو 6 م 58/9١ «هخيرات» يف يربطلا هجرحأ لسرم هدانسإو حيحص ثيدح ١١(

 يف رجح نباو )١١5/5( ةيادبلا يفو قاحسإ نبا نع (97 - 97/151) هريسفت
 )1١779( ملسمو )4١11١7( يراخبلا هجرخأ «قاحسإ نبا نع (4 ١08/0 حتفلا

 (495/8) ةبيش يبأ نباو ١57( ,ه5/5) دمحأو (455 - 471١/9 دعس نباو

 يمئيطلاو )17/9/19-720١( ىناربطلا هجرخأو (7 - ه/19 يقهيبلاو (؟7917) يوغبلاو

 )١50/5(. عمجملا يف



 اكلم قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ءاشعلا دعب نم مهنم لاحر ىتأف «سانلا هب قحالتو :قاحسإ نبا لاق

 ئببب الإ رصعلا دحأ نيلصي ال : هللا لوسر لوقل رصعلا اولصي ملو «ةرخآلا
 :هللا لوسر لوقل اولصي نأ اوبأو ءمهرح يف دب هنم نكي مل ام مهلغشف «ةظيرق

 هللا ماع امف ةرحآلا ءاشعلا دعب ءاٌب رصعلا اولصف «ةظيرق نب اوتأت ىح»

 كي هللا لوسر هب مهفنع الو «هباتك يف كلذب
 كلام نب ر بعك نب دبعم نع راسي نب قاحسإ يبأ ثيدحلا اذهب يثدح

 .'7يراصنألا

 مهدهج ح (ةليل نيرشعو اسمح ع هللا لوسر مهرصاحو :لاق

 .بعرلا مهيولق يف هللا فذقو راصحلا

 تعجر نيح «مهنصح يف ةظيرق نب عم لخد بطخأ نب يبيح ناك دقو

 .هيلع هدهاع ناك امم, دسأ نب بعكل اءافو نافطغو شيرق مهنع

 لاق ءمهزحجاني يح مهنع فرصنم ريغ هيو هللا لوسر نأب اونقيأ املف

 ضراع نإو «نورت ام رمألا مكب لزن دق دوهي رشعم اي :مهل دسأ نب بعك
 لجرلا اذه عباتن لاق ؟يه امو :اولاق متئش اهيأ اوذخف ثالث الالخ مكيلع

 كباتك يف هنودحت يذلل هنإو ءلسرم ين هنأ مكل نيبت دقل هللاوف هقدصنو

 الو اًدبأ ةاروتلا مكح قرافن ال اولاق ءمكئاسنو مكلاومأو مكئامد ىلع نونمأتف

 جرخن مث ءانءاسنو انءانبأ لتقنلف ملهف ؛هذه يلع متيبأ اذإف : :لاق «هريغ هب لدبتسن

 هللا مكحي نيح القت انءارو كرتن ل ءفويسلا نيتلصم ًالاجر هباحصأو دمحم ىلإ

 | نع (087/9) هخيرات يف يربطلا هجرخأو «لسرم هدانسإو حيحص ثيدح )١(

 يوغبلاو (77/7؟) دعس نباو (17170) ملسمو )41١5(« يراخبلا هجرخأو قاحسإ
 )١١9/٠١( يقهيبلاو )١7/9(« )١٠١8/7( نابح نباو «ةنسلا حرش يف (؟1754)
 .(7 5/59 ةوبنلا لئالد فو
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 رهظن نأو «هيلع ىشخن السن انءارو كرتن ملو كلل كلهن نإف «دمحم نيو اني

 شيعلا ريخ امف ؟نيكاسملا ءالؤه لتقن :اولاق «ءانبألاو ءاسنلا دجنل يرمعلف

 نوكي نأ ىسع هنإو «تبسلا ةليل ةليللا نإف هذه ىلع متيبأ نإف :لاق ؟مهدعب

 ؛ةرغ هباحصأو دمحم نم بيصن انلعل اولزناف ءاهيف انونمأ دق هباحصأو دمحم

 وف

 دق نم الإ انلبق ناك نم ثدحي مل ام هيف ثدحنو ءانيلع انتبس دسفن :اولاق

 هتدلو ذنم دحأ مكنم تاب ام :لاق خسملا نم كيلع فخي مل ام مهاصأف «تملع

 .2© اًمزاح رهدلا نم ةدحاو ةليل همأ

 :ةبابل بأ ةصق

 دبع نب ةبابل ابأ انيلإ ثعبا نأ :كَظ هللا لوسر ىلإ اونعب مهإ مث :لاق

 ءانرمأ يف هريشتسنل «سوألا ءافلح اوناكو «ءفوع نب ورمع نب احأ ءرذنملا

 ءاسنلا هيلإ شهجو «لاجرلا هيلإ ماق هوأر املف «مهيلإ هي هللا لوسر هلسرأف

 ىلع لزتن نأ ىرتأ !ةبابل ابأ اي :هل اولاقو ءمهل قرف .ههجو يف نوكبي نايبصلاو

 ام هللاوف :ةبابل وبأ لاق .حبذلا هنإ هقلح ىلإ هديب راشأو معن :لاق ؟دمحم مكح

 قلطنا مث هَ هلوسرو هللا تنح دق نأ تفرع يح امهناكم نم يامدق تلاز

 دومع ىلإ دجسملا يف طبترا ىح ُكَيَي هللا لوسر تأي ملو ههجو ىلع ةبابل وبأ
 دهاعو «تعنص ام ىلع هللا بوتي ىح اذه يناكم حربأ ال :لاقو ءهدمع نم

 .""" ادبأ هيف هلوسرو هللا تنحخ دلب يف ىرأ الو ءادبأ ةظيرق يب أطأ ال نأ :هللا

 ةنيع نب نايفس لاق اميف «ةبابل يبأ يف ىلاعت هللا لزنأو :ماشه نبا لاق

 ال ْأوُتَماَء َنيِذّل امتي > :ةداتق يبأ نب هللا دبع نع «دلاحت يبأ نب ليعامسإ نع

 فو ١7( 215/4) يقهيبلاو (284 «587/7) ريرح نبا هجرخأ ءلسرم هدانسإ )١(
 .قاحسإ نبا نع )١1١١/4( ةياهنلاو ةيادبلا

 ؛(7١5”ص) رردلا يفو )١5/4( يقهيبلاو (584/75) يربطلا هجرخأو ءلسرم هدانسإ (؟)

 /4) باعيتسالاو (577/7) ريثألا نباو )١١13/4( ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو
 .(7077/7) روثنملا ردلاو 0١



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 2" 4 َنوُمَلعَت منو َمُكِدَسَمَأ اَوُموُحَحَو َلوُسَرلآَو هلأ اونو

 امأ :لاق «هأطبتسا ناكو «هربح يي هللا لوسر غلب املف :قاحسإ نبا لاق
 نم هقلطأ يذلاب انأ امف «لعف ام لعف دق ذإ امأف «هل ترفغتسال ينءاح ول هنإ

 . © 9هيلع هلل بوتي ّيح هناكم

 ةبابل يبأ ةبوت نأ :طيسق نب هللا دبع نب ديزي ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 :ةملس مأ تلاقف «ةملس مأ تيب يف وهو ءرّحّسلا نم هيي هللا لوسر ىلع تلزن

 كحضت مم :تلقف :تلاق .كحضي وهو رحسلا نم هي هللا لوسر تعمسف
 اي هرشبأ الفأ :تلاق «ةبابل بأ ىلع بيت :لاق ؟كنس هللا كحضأ ؟هللا لوسر اي

 نأ لبق كلذو اقرجح باب ىلع تماقف :لاق .تئش نإ «ىلب :لاق ؟هللا لوسر

 راثف :لاق كيلع هللا بات دّقف رشبأ «ةبابل ابأ اي :تلاقف «باجحلا نهيلع برضي

 ئقلطي يذلا وه هم هللا لوسر نوكي يح هللاو ال :لاقف هوقلطيل هيلإ سانلا

 .©"هقلطأ حبصلا ةالص ىلإ اًحراح يي هللا لوسر هيلع رم املف «هديب

 :لده ينب ضعب مالسإ

 نب دسأو «ةيعس نب ديسأو ءةيعس نب ةبلعت نإ مث :قاحسإ نبا لاق

 قوف مهبسن «ريضنلا الو «ةظيرق ب نم اوسيل ءلده نب نم رفن مهو ديبع

 ىلع ةظيرق وئب اهيف تلزن يلا ةليللا كلت اوملسأ «موقلا مع ونب مه «كلذ
 .056 هللا لوسر مكح

 نباو ءروصنم نب ديعس هحرخأو )١57/9(« ريرج نبا هحرخأو «لسرم هدانسإ )١(
 ةيادبلا يفو )١78/9(2 روثنملا ردلا يف امك خيشلا وبأو «متاح يبأ نباو ءرذنملا

 )١١١/5(. ريثك نبا نع ةياهنلاو
 .هريسفت يف (310- 95/91١١ يربطلا هجرخأو «لسرم هدانسإ )١(

 ةيادبلا يفو «(117/4) يقهيبلاو (085/؟) هخيرات يف يربطلا هحرخأ «لسرم هدانسإ (؟)
 )١١0/5(. ريثك نبال ةياهنلاو

 نبا نع (5؟- 781/5) يقهيبلاو (285 :5/85/7) يربطلا هجرخأ «لسرم هدانسإ (5)
 «(؟584/1) ةباغلا دسأو (١؟1/4) ةيادبلاو (* ٠5 ,*. «؛ص) رردلا :رظنا «قاحسإ

 )١١١1/5(.



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :يدعس نب ورمع ةصق

 يع هللا لوسر سرحب رمف «يظرقلا يدعس نب ورمع ةليللا كلت ف جرحخو

 نب ورمع انأ :لاق ؟اذه نم :لاق هآر املف «ةليللا كلت ةملسم نب دمحم هيلعو

 قط هللا لوسرب مهردغ يف ةظيرق ب عم لدي نأ ىبأ دق ورمع ناكو يدعس

 يمرحت ال مهللا :هفرع نيح ةملسم نب دمحم لاقف اًدبأ دمحمم ردغأ ال :لاقو

 ىلإ ضرألا نم هحوت نيأ ردي ملف بهذ مث «ةليللا كلت ةنيدملاب يو هللا لوسر

 ضعبو .هئافوب هللا هاحبن لحجر كاذ :لاقف ,هنأش هيو هللا لوسرل ركذف ءاذه هموي

 مكح ىلع اولزن نيح «ةظيرق نب نم قثوأ نميف ةمرب قثوأ ناك هنأ معزي سانلا

 هيف هللا لوسر لاقف بهذ نيأ يردي الو ةاقلم هتمر تحبصأف هيه هللا لوسر

 .ناك كلذ يأ ملعأ هللاو ةلاقملا كلت

 ءسوألا تبئاوتف ّيَظ هللا لوسر مكح ىلع اولزن اوحبصأ املف لاق

 انناوخإ يلاوم يف تلعف دقو «جرزخلا نود انيلاوم مهنإ هللا لوسر اي :اولاقف

 نب رصاح دق ةظيرق نب لبق هلع هللا لوسر ناك دقو- تملع دق ام سمألاب

 يبأ نب هللا دبع مهايإ هلأسف ؛همكح ىلع اولزنف جرزخلا ءافلح اوناكو .عاقنيق

 اي نوضرت الأ :ِّيَع هللا لوسر لاق سوألا هتملك املف -هل مهبهوف «لولس نبا

 كاذف: ُهتََغ هللا لوسر لاق «ىلب :اولاق ؟مكنم لحجر مهيف مكحي نأ سوألا رشعم

 ةأرمال ةميخ يف ذاعم نبا دعس لعحج دق هيي هللا لوسر ناكو ءذاعم نب دعس ىلإ

 بستحتو «ىحرجللا يوادت تناك «؛هدجسم يف «ةديفر اهل لاقي .ملسأ نم

 دق هَ هللا لوسر ناكو «نيملسملا نم ةعيض هب تناك نم ةمدخ ىلع اهسفنب

 نم هدوعأ ىح ةديفر ةميحخ يف هولعحا :قدنخلاب مهسلا هباصأ نيح هموقل لاق

 دق رامح ىلع هولمحف هموق هاتأ «ةظيرق نب يف هع هللا لوسر مكح املف .بيرق

 لوسر ىلإ هعم اولبقأ مث ءاليمج اميسج الحر ناكو ءمدأ نم ةداسوب هل اوئطو



 اهنإ كي هللا لوسر نإف ؛كيلاوم يف نسحأ ءورمع ابأ اي :نولوقي مهو لي هلل
 يف هذحأت ال نأ دعس ىبأ دقل :لاق هيلع اورثكأ املف ءمهيف نسحتل كلذ كالو

 «لهشألا دبع ئب راد ىلإ هموق نم هعم ناك نم ضعب عحجرف «مئال ةمول هلل
 عم يلا هتملك نع «دعس مهيلإ لصي نأ لبق ؛ةظيرق ئب لاجر محل ىعنف
 :26 هللا لوسر لاق «نيملسملاو كيو هللا لوسر ىلإ دعس ىهتنا املف .2")هنم

 هللا لوسر دارأ امإ :نولوقيف «ءشيرق نم نورحاهملا امأف- «مكديس ىلإ اوموق»
 هيلإ اوماقف يو هللا لوسر اهب مع دق :نولوقيف «راصنألا امأو «راصنألا لي
 لاقف .مهيف مكحتل كيلاوم رمأ كالو دق تي هللا لوسر نإ ءورمع ابأ اي :اولاقف
 ؟تمكح امل مهيف مكحلا نأ «هقاثيمو هللا دهع كلذب مكيلع :ذاعم نب دعس
 نع ضرعم وهو هللا لوسر اهيف ىلا ةيحانلا يف ؟انه اه نم ىلعو :معن :اولاق
 مكحأ إف :دعس لاق .«معن» لَو هللا لوسر لاقف ىل ًالالحإ يي هللا لوسر
 .© ءاسنلاو يرارذلا ىبمتو لاومألا مسقتو «لاحرلا لتقت نأ مهيف
 :ذاعم نب دعس مكح ىلع مي لوسرلا ءانث

 نب نمح لا دبع نع «ةداتق نب رمع نب مصاع ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 86 هللا لوسر لاق :لاق «يثيللا صاقو نب ةمقلع نع ءذاعم نب دعس نب ورمع
 .2«ةعقرأ ةعبس قوف نم هللا مكحب مهيف تمكح دقل» :دعسل

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 «هخيرات يف (5810 2585/7) هريسفت يف (51//91) يربطلا هجرخأو «لسرم هدانسإ )١(
 مهلك (417/90) حتفلا يفو (١؟1/4) ةيادبلا يف ريثك نباو ؛(5١7ص) رردلا يفو
 .قاحسإ نبا نع

 /) دمحأو ((1754) ملسمو (45/5) )8١/5(( يراخبلا هجرخأ ؛حيحص ثيدح (؟)
 )١4/ ةبيش يبأ نباو «(807) يذمرتلاو «(0515 657١ 0) دواد وبأو 55 7١(«

 (؟07//) يوغبلاو «((85/9) نابح نباو «(177/9) دعس نباو هفنصم يف (5
 هننس ف روصنم نب ديعسو ((5771) ياربطلاو )١8/5(« يقهيبلاو «ةنسلا حرش يف
 .هخيرات يف (5817/؟) يربطلاو (5955)

 /4) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو «(51//91) هريسفت فو (588/؟9) يربطلا هحرخأ (؟)
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 :ةظيرق ىب لتق
 راد يف ةنيدملاب يي هللا لوسر مهسبحف ءاولزتسا مث :قاحسإ نبا لاق

 يلا ةنيدملا قوس ىلإ © هللا لوسر جرح مث «راجنلا ب نم ةأرما ءثراحلا تنب

 كلت يف مهقانعأ برضف « «مهيلإ ثعب مث «قدانخ امي قدنخف «مويلا اهقوس يه

 دسأ نب بعكو بطخأ نب | يبح هللا ودع مهيفو ءلاسرأ هيلإ مهي جرخي قدانخل

 ةثامنامثلا نيب اوناك :لوقي محل رثكملاو «ةئامعبس وأ ةئامتس مهو موقلا سأر

 نورت الأ ؟نولقعت ال نطوم لك يفأ لاق ؟انب عنصي هارت ام ءبعك اي :الاسرأ

 لزي ملف !لتقلا هللاو وه ؟عجري ال مكنم هب بهذ نم هنإو عزتي ال يعادلا

 .7"2 يع هللا لوسر مهنم غرف ىح بأدلا كلذ

 نم هيلع اهقش دق .ةيحاقف هل ةلح هيلعو «هللا ودع بطخأ نب يبحب أو

 ىلإ رظن املف «لبحب هقنع ىلإ هادي ةعومجم ءاهبلسي الثل ةلمثأ ردق ةيحان لك

 هللا لذخي نم هنكلو كتوادع يف يسفن تمل ام هللاو امأ :لاق كي هللا لوسر

 ردقو باتك «هللا رمأب سأب ال هنإ «سانلا اهيأ :سانلا ىلع لبقأ مث ,لذخي

 .هقنع تبرضف سلحج مث «ليئارسإ ب ىلع هللا اهبتك ةمحلمو

 نب ةورع نع «ريبزلا نب رفعح نب دمحم نثدح دقو :قاحسإ نبا لاق

 .ةدحاو ةأرما الإ مهئاسن نم لتقي مل :تلاق امنأ نينمؤملا مأ ةشئاع نع «ريبزلا

 و هللا لوسرو ءانطبو اًرهظ كحضتو ؛يعم ثدحت يدنعل اه هللاو :تلاق

 .هللاو انأ :تلاق ؟ةنالف نيأ :اهمساب فتاه فته ذإ «قوسلا يف اهاحر لتقي

 ١١١( مكاحلاو «(575/9 دعس نباو ءالسرم قاحسإ نبا نع )١١5/9(؛

 .حيحص ثيدح وهو راثآلا ناعم يل (517/7) يواحطلاو (17/9) يقهيبلاو
 يف (55 )25١/4 يقهيبلاو (083 2588/؟) يربطلا هجرخأو «لسرم هدانسإ )١(

 .السرم قاحسإ نبا نع مهلك (6 354/5 ةيادبلا يف ريثك نباو «لئالدلا
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 .هتثدحأ ثدحل :تلاق ؟ملو :تلق ة «لتقأ :تلاق ؟كلام «كليو :امل تلق :تلاق

 اباجع ىسنأ ام هللاوف لوقت ةشئاع تناكف ءاهقنع برضف ءامب قلطناف :تلاق

 .© لتقت اهأ تفرع دقو ءاهكحض ةرثكو ءاهسفن بيط ءاهنم

 نبا يل ركذ امك «سامشلا نب سيق نب تباث ناك دقو :قاحسإ نبا لاق

 - نمحرلا دبع وبأ نيكي ناكو «يظرقلا اطاب نب ريبزلا ىتأ ءيرهزلا باهش
 دلو ضعب يل ركذ «ةيلهاجلا يف سامش نب سيق نب تباث ىلع نم دق ريبزلا ناكو

 هءاجف -هليبس ىلح مث «هتيصان زجف ه هذحنأ «ثاعب موي هيلع ّنَم ناك هنأ ريبزلا

 لهجي لهو : لاق ؟نيفرعت له «نمحرلا دبع ابأ اي :لاقف «ريبك خيش وهو تباث

 يرجي م.ركلا نإ :لاق «يدنع كديب كيزحأ نأ تدرأ دق نإ :لاق «كلثم يلثم

 .قوَط هللا لوسر سيق نب تباث ءاج مث ؛ميركلا

 هيزجأ نأ ت تببحأ دقو .ةنم يلع ريبزلل تناك دق هنإ هللا لوسر اي لاقف

 8غ هللا لوسر نإ :لاقف هاتأف «كل وه :ِكَكع هللا لوسر لاقف ءهمد يل بهف .امك

 عنصي امف .دلو الو هل لهأ ال ريبك خيش :لاق ءكل وهف ءكمد يل بهو دق

 به هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب :لاقف هللا لوسر تباث ىتأف :لاق ؟ةايحلاب

 8 هللا لوسر يل بهو دق :لاقف هاتأف :لاق .كل مه :لاق «هدلوو هتأرما يل

 ىلع مهؤاقب امف «محل لام ال زاجحلاب تيب لهأ :لاق ءكل مهف ؛كدلوو كلهأ

 هاتأف ءكل وه :لاق «هلام هللا لوسر اي :لاقف هته هللا لوسر تباث ىتأف ؟كلذ

 لعف ام «تباث اي اي لاق ءكل وهف «كلام كْيي هللا لوسر يناطعأ دق :لاقف تباث

 :لاق ؟دسأ نب بعك يلا ىراذع اهيف ىءارتي ةينيص ةآرم ههحو نأك يذلا

 امف :لاق «لتق :لاق ؟لأومس نب لازع انررف اذإ انتيماحو ءانددش اذإ انتمدقم لعف

 01 ةراتاس مكاحلا هج رخأو «ه85/5) يربطلا هج رخخأ («حيحص هدانسإ ١١(

 .هريسفت يف (38/5؟١) يربطلاو ملسم طرش ىلع هححصو
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 اولتق اوبهذ :لاق «ةظيرق نب ورمع يبو ةظيرق نب بعك نب يعي ؟ناسلحم ا لعف
 دعب شيعلا يف ام هللاوف ,موقلاب ئتقحلأ الإ كدنع يديب تباث اي كلأسأ ىإف :لاق

 «تباث همدقف ةبحألا ىقلأ يح حضان ولد ةلتف هلل رياصب انأ اميف رين نم ءالؤه

 .هقنع برضف

 ران يف هللاو مهاقلي لاق .ةبحألا ىقلأ :هلوق قيدصلا ركب ابأ غلب املف

 .© اًدلخم اهيف اًدلاخ منهج

 :نييظرقلا لأومس نب ةعافرو ةيطع ةصق
 ريمع نب كلملا دبع نع «جاجحلا نب ةبعش ىئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 لك ةظيرق نب نم لتقي نأ رمأ دق هو هللا لوسر ناك :لاق «يظرقلا ةيطع نع

 .© يليبس اولخف .تبنأ مل يندجوف .اًمالغ تنكو مهنم تبنأ نم

 يبأ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب بويأ نثدحو :قاحسإ نبا لاق
 طيلس تأ «رذنملا مأ ءسيق تنب ىملس نأ :راجنلا نب يدع ب وحخأ ةعصعص

 نيتلبقلا هعم تلص دق « تي هللا لوسر تالاخ ىدحإ تناكو- سيق نبا

 ذالف :غلب دق الحر ناكو «يظرقلا لأومس نب ةعافر هتلأس -ءاسنلا ةعيب هتعيابو

 ةعافر يل به «يمأو تنأ يبأب هللا ين اي تلاقف «كلذ لبق مهفرعي ناكو امك

 ."7هتيحتساف ءاهل هبهوف :لاق «لمحلا محل لكأيو يلصيس هنأ معز دق هنإف

 يف ريثك نباو ١5( 14/*”2) لئالدلا يف يقهيبلاو (585/7) يربطلا هجرخأ )١(
 /4) يقهيبلا يف اًضيأ يقهيبلا هحرخأو ءًالسرم قاحسإ نيإ نع (7١؟5/4) ةيادبلا

 )١41/5 - ١57(. عمجملا يف يمئيحلا لاقو ٠

 /4) دمحأو هفنصم يف ١817/47( 21/81/47) قازرلا دبع هجرحأو ,حيحص هدانسإ (؟)

 هحام نباو )١55/5( يئاسنلاو )١175( يذمرتلاو )45١( دواد وبأو ٠
 ((؟5/5) يقهيبلاو (©"5/5) هداعأو «يهذلا هرقأو )١١7/9(« مكاحلاو «(5541)

 رردلا :رظناو «(45/4) «ةباغلا دسأ» يف ريثألا نباو ١57/١117 - 6 ١5( ىناربطلاو

 )١76/4(. ةيادبلاو (5١٠/ص)

 -5705ص) رردلا :رظناو «هخيرات يف (531/5) يربطلا هحرحخأ «ءلسرم هدانسإ (9)
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 :ءيفلا ميسقت
 مهءاسنو ةظيرق يب لاومأ مسق هي هللا لوسر نإ مث :قاحسإ نبا لاق

 لاجرلا نامهسو ليخلا نامهس مويلا كلذ يف ملعأو .نيملسملا ىلع مهءانبأو
 ءمهس هسرافلو نامهس سرفلل ءمهسأ ةتالث سرافلل ناكف ءسمخلا اهنم جرخأو

 نيثالثو ةتس ةظيرق نب موي ليخلا تناكو .مهس «سرف هل سيل نم لحارللو
 امو اهتنس ىلعف ءسمخلا اهنم جرحخأو «نامهسلا هيف تعقو ءيف لوأ ناكو ءاسرف

 .©7يزاغملا يف ةنسلا تضمو ءمساقملا تعقو اهيف يه هللا لوسر نم ىضم

 لهشألا دبع نب احأ يراصنألا ديز نب دعس عم هيو هللا لوسر ثعب مث

 .احالسو اليخ امب مهل عاتباف ,دحن ىلإ ةظيرق نب ايابس نم ايابس

 :ةناحير مالسإ

 تنب ةناحير مهئاسن نم هسفنل ىفطصا دق عي هللا لوسر ناكو :لاق

 يو هللا لوسر دنع تناكف «ةظيرق نب ورمع ئب ءاسن ىدحإ «ةقانخ نب ورمع

 نأ اهيلع ضرع ُهكَيَي هللا لوسر ناك دقو .هكلم ف يهو اهنع يفوت ىح

 يف ئكرتت لب هللا لوسر اي :تلاقف «باجحلا اهيلع برضيو ءاهجوزتي

 تصعت دق اهابس نيح تناك دقو .اهكرتف «كيلعو يلع فحأ وهف ؛ءككلم

 نم كلذل هسفن يف دجوو هَل هللا لوسر اهلزعف «ةيدوهيلا الإ تبأو «مالسإلاب
 نب ةبلعثل اذه نإ :لاقف .هفلخ نيلعن عقو عمس ذإ هباحصأ عم وه امنيبف ءاهرمأ

 ةناحير تملسأ دق هللا لوسر اي لاقف هءاجف «ةناحير مالسإب ئنرشبي ةيعس

 .©© اهرمأ نم كلذ هرسف

 .قاحسإ نبا نع مهلك )١77/54( ةيادبلاو ٠٠

 «(؟1/5) لئالدلا يف يقهيبلا ( 2591/7١ يربطلا خيرات :رظنا «لسرم هدانسإ ١١(

 .قاحسإ نبإ نع مهلك )١75/54( ةيادبلاو «(7١5ص) رردلاو
 ١١( «لئالدلا» ين يقهيبلاو 2(ه97/؟) «هخيرات» يف يربطلا هحرحأو «لسرم هدانسإ )4



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :ةظيرق ينبو قدنخلا يف نآرقلا نم لزن ام

 نم ةظيرق نب رمأو «قدنخلا رمأ يف ىلاعت هللا لزنأو :قاحسإ نبا لاق

 «مهيلع هتمعنو «ءالبلا نم لزن ام اهيف ركذي «بازحألا يف ةصقلا «نآرقلا

 جا :قاتا لهأ نم لاق نم ةلاقم دعب «مهتع كلذ جرف نح مهاإ تلفكر

 متر ٌمْهَلَع اَنلَسَرَأَف ٌدوُنُج مُكنءاَج ْذِإ يلع هلأ ةَمَعِ أورد أ أوُحَماَ َنيَِّلا

 شيرق دونجلاو .2) 4 اًريِصَب , َنوُلَمَعَت اَمب ُهَّللآ َناََو اَهَوَرَت مل اًدوُُجَو

 ةكئالملا حيرلا نم مهيلع هللا لسرأ يلا دونجلا تناكو «ةظيرق ونبو نافطغو
00 
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 ِتَعاَز َذِإَو مكنِم لَفَسُأ َنِمَو كو نم مكوءاج ذِإ » :ىلاعت هللا لوقي
 نيذلاف ©" 4 ائوُتظلآ هّللب َنوُلطَتَو َرِجاَتَحْلا ٌبوُلَقْلا ِتَكَلَبَو ٌرَصِبَألا

 نافطغو شيرق مهنم لفسأ نم مهوءاج نيذلاو «ةظيرق ونب مهقوف نم مهوءاح

 اًديِلَش اياَرل اوُلرلَُو َتوُئيْؤُمْلا يلب كلام رف :ىلاعتو كرابت هللا لوقي

 لإ ءُهَلوُسَرَو هلآ اًنَدَعَو ام ُضَرَم مهول ف َنيِذَلاَو َنوُقِفَحُمْلا ُلوُقَي ذِإَو
 و نب ساس د

 مهي ةفيآَم تَلاَذِإَو ل:لاق ام لوقي ذإ ريشق نب بتعم :لوقل "74 اًروُوغ

 َّنِإ َنوُلوَقَي ّىَبلآ مكأُم قيرف ل ُنِذَعَتَسَيَو اوُعِجَرآَف ركل َماقَم ال بِي ٌلخَأتَي

 يليق نب سوأ لوقل (94 اًَراَرِف الإ َن َنوُديِرُي نإ ٍةَرّوَعِب َىِه اَمَو ةَرْوَع اََنوُيب

 يأ 4 اَه ِراَطَقَأ نم مِهَلَع َتَلِخُد َوَلَو ١) :هموق نم هيأر ىلع ناك نمو
 . 7ةنيدملا

 :رظناو )١71/48(« دعس نباو )١51/17(« «ةباغلا دسأ» يف ريثألا نباو قه ,ى/

 .قاحسإ نبا نع )١١7/5( ةيادبلا

 )١( ةيآ بازحألا ةروس )8(.
 )١٠١(. ةيآ :بازحألا ةروس (؟9

 )١١2١5(. ةيآ :بازحألا ةروس(؟9)

 )١5(. ةيآ :بازحألا ةروس (:)

 .قاحسإ نبا نع )١57/4( ةيادبلاو «(85 285 287 28١/7١١ يربطلا ريسفت :رظنا (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 آي أوُبلَت اَمَو اَهَوت 25/ » :كرشلا ىلإ عوجرلا :يأ 4 َةَتَبِفْلآ أوليس مث 2
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 ُدَهَع َناكَو َربْذَأْلا وُلَوُي ال لبق نم هللا اوُدَهَنَع أوثاك َدقَلَو امس ال
 ْئب عم دحأ موي اولشفي نأ اومه نيذلا مهو «ةثراح ونب مهف ' ١١4 ٌةلَوُعَسَم هلل

 ركذف ءادبأ اهلثمل اودوعي ال نأ هللا اودهاع مث ,دحأ موي لشفلاب اتمه نيح ةملس

 نإ ُر راَرفْلا ْمُكَعَفَي نأ لق » ىلاعت لاق م ءمهسفنأ نم اوطعأ يذلا هللا مه

 ىلا اَذ نَم ل اليل ا َنوُعتمُت ال اذإو ثقل وأ ٍتوَملآ تي منَ

 نْي مه َنوُدمي الو محو روي دار وأ موس مكي دارأ نإ هَل نير كْمِصعَي

 لهأ :يأ "4 ٌركنم َنِقَوعُملا هللا يلع َدَق اريصت الو اَئيِلَو ُهَّللآ بوذ

 : يأ "4 ًاليلق اَّلِإ سبل َنوُتأَي لَو اني ملم مهتَوْخِإل َنيِلياَقَلآَو »:قافنلا

 اذإف ) .مهسفنأ ف يذلا نغضلل :يأ ١ 4 َمُكَيَلَع ةَحِش ةَحِشَأ » :اريذعتو اعفد الإ

 َنِ ِهيَلَع ئَسْعُي ىِذَلك مهيأ ُروُدَت َكِيَِإ َنوُرظطَي َمُهَتْيَأَر فوك َءاَج
 توق قولا به اَذِإَف )» .هنم اًقرفو هل اًماظعإ يأ 4 ِتَوَمْلآ

 الو «ةرخآ نوحجري ال مهنأ ؛نوبحت ال امب لوقلا يف يأ 474 ٍداَدِح ِةَتِسَلَأِ
 (0هدعب ام وجري ال نم ةبيه توملا نوباهي مهف «ةبسح مهلمحت

 ِتأَي نإَو ١ :ن 0 ا

 0 3يق م مكي اكسل
 هللا ل ٍلوُسَر ىف َمُكَل ناك َدَقَّل » :لاقف نينمؤملا ىلع لبقأ مث

 )١( ةيآ :بازحألا ةروس )5 21 ١5(.
 )15-١18(. :بازحألا ةروس (؟9

 )١8(. :بازحألا ةروس ()
 )11-١9(. :بازحألا ةروس (4)
 .قاحسإ نبا نع (40 - ملال /؟١5) يربطلا ريسفت :رظنا (5)

 )5١(. ةيآ :بازحألا ةروس (3)



 (ع_١5 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 . ع .٠ 8 ع 1 عرض سر رت 20م هد< - 02

 «هسفن نع مهسفناب اوبغري العل :يأ ” «ّرحاألا مُوَيِلاَو هللا اوجري ناك نمل

 .هب وه ناكم نع الو

 هب مهربتخي ءالبلا نم هللا مهدعو امب مهقيدصتو مهقدصو نينمؤملا ركذ من 1

 ُهَلوُسَرَو ُهَللا اًنَدَعَو ام اًَدنَه اولاَق َباَرحَألآ َنوُيْؤُملآ ار اًمَلَو » :لاقف

 ىلع اربص :يأ "4 اَميِلَسَتَو اًنميِإ ّلِإ َحْ َمهَداَز اَمَو 'رُةلوُسَرَو ُهّللا قَدَصَو

 كي هلوسرو مهدعو ىلاعت هللا ناك امل «قحلل اقيدصتو «ءاضقلل اميلستو ءالبلا

 نُم مُهَتمَف ِهيَلَع هلآ أوُدَهََع ام ْأوُهَدَص ُلاَجِر َنِِمْؤُمْلآ نم » :لاق مث
 ردب موي دهشتسا نمك «هبر ىلإ عحرو .هلمع نم غرف :يأ 4 ربح ْئَصَق
 .© دحأ مويو

 ؛هرصن نم هب هللا دعو ام :يأ 4 ٌرِظَتنَي نم مُجّنِعَو )» :قاحسإ نبا لاق

 (©4 ٌدايِدَبَت ْأوُلَّدَب اَمَو » :هللا لوقي .هباحصأ هيلع ىضم ام ىلع ةداهشلاو

 ىِرَجَيِل » هريغ هب اولدبتسا امو «مهنيد يف اوددرت امو اوكش ام :يأ

 َإ وِهِيلَع بوُثَي وأ ءاش نإ َتيقِفَتُمْلا َبْدَعُيَو َمِهِقَدِصِب َنيِقدَّصلآ

 :نافطغو اًشيرق يأ "4 مهيب أوُرفك نه َدََو ميج اًروُفَع َناك

 اًريِزع ايوق ُهَّللا تاكو لاتقل َنييْؤُملآ هن ىفكو ارْيَخ اَيَخ < اولاتُي ْمَل »

 نِم ١# ةظيرق نب يأ "4 ٍبّتكلا ِلَهَأ ني مُهوُرَهَظ َنيِذَلا َلَرْنأَو
 .""اهيف اوناك يلا ماطآلاو نوصحلا :يصايصلاو 4 َمِهيِصاَيَص
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 )١( ةيآ :بازحألا ةروس )5١(.

 .(51) ةيآ :بازحألا ةروس (؟)

 .قاحسإ نبا نع (97 2941/57١١ يربطلا ريسفت :رظنا (59)

 .77 ةيآ :بازحألا ةروس (4)

 .(86 - ؟:) ةيآ :بازحألا ةروس (5)

 .(55- ١ه) ةيآ :بازحألا ةروس (7)

 .قاحسإ نبا نع )486315/7١( يربطلا ريسفت :رظنا (7)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 تولدت اًقيرَق َبَعُرلا ُمهِبوُلَق ىف َفَّذَقَو » :قاحسإ نبا لاق
 مُكنروَو » ءءاسنلاو يرارذلا يبو «لاحرلا تق :يأ 4 اقر َتوُرِسَأتَو

 ىلع ُهَللا تاكو » «ريخ ينعي :4 اًهوئطَت مَ اضَرَأَو ْمُظوَمأَو َمهَريِدَو مصر

 .4”2 (ريِدَق ءْىَش لك
 :هتوم يف دعس ماركإ

 ذاعم نب دعسب رجفنا ةظيرق ئب نأش ىضقنا املف :قاحسإ نبا لاق

 00 اًديهش هنم تامف ؛هحرج

 تعش نم ئثدح :لاق «يقرزلا ةعافر نب ذاعم ئثدح :قاحسإ نبا لاق

 نم ذاعم نب دعس ضبق نيح هي هللا لوسر ىتأ ليربج نأ يموق لاحر نم
 يذلا تيملا اذه نم ,دمحم اي :لاقف «قربتسإ نم ةمامعب اًرجتعم ليللا فوح

 رجي اًعيرس قي هللا لوسر ماقف :لاق .شرعلا هل زتهاو ءءامسلا باوبأ هل تحتف

 (©تام دق هدجوف «دعس ىلإ هبوث

 دبع تنب ةرمع نع «ركب يبأ نب هللا دبع نيثدحو :قاحسإ نبا لاق

 توم هيقلف «ريضح نب ديسأ اهعمو ؛ةكم نم ةلفاق ةشئاع تلبقأ :تلاق نم>رلا

 ؛ىيحي ابأ اي كل هللا رفغي :ةشئاع هل تلاقف «نزحلا ضعب اهيلع نزحف «هل ةأرما

 .؟5 ةيآ :بازحألا ةروس )١(

 .قاحسإ نبا نع 44/7١١( يربطلا ريسفت :رظنا .؟077 ةيآ :بازحألا ةروس (؟)

 )١717/5(. ةيادبلاو (؟7١ص) رردلاو «(555/7) يربطلا خيرات :رظنا (©)
 يفو (7074/9) ةباغلا دسأ يف ريثألا نباو )١3/5( يقهيبلا هجرخأ ؛.حيحص ثيدح (5)

 يقهيبلاو )*/5١57( مكاحلاو ,(”ا/ا/ ,85.8/8) دمحأ هحرخأو )١717/5(« ةيادبلا

 نباو )١577( ملسمو «(5807) يراخبلاو دمحأ هحرخأو ,(59/5) لئالدلا يف

 )١80/١5( يوغبلاو )١548( هجام نباو «(5857) يذمرتلاو «(54754/54) دعس

 يئاسنلاو (477 2170/9) دعس نبا هجرخأو :(7177/5) ةباغلا دسأ يف ريثألا نباو

 )١18/5(. يقهيبلا هجرحأو )5/05١«



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ."7شرعلا هل زتها دقو ءكمع نباب تبصأ دقو ةأرما ىلع نرحتأ

 دعس ناك :لاق «يرصبلا نسحلا نع مقأ ال نم ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 ناك نإ هللاو نيقفانملا نم لاجر لاقف «ةفح هل اودجو سانلا هلمح املف ءانداب الحر

 ةلمح هل نإ :لاقف كو هللا لوسر كلذ غلبف .هنم فحأ ةزانج نم انلمح امو اندابل

 ."'شرعلا هل زتهاو دعس حورب ةكئالملا ترشبتسا دقل هديب يسفن يذلاو مكر يغ
 نب نمحرلا دبع نب دومحم نع «ةعافر نب ذاعم ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 تع هللا لوسر عم نحنو دعس نفد امل :لاق هللا دبع نب رباج نع .حومجلا نب ورمع

 هللا لوسر اي :اولاقف ؛هعم سانلا ربكف ربك مث ءهعم سانلا حبسف هنو هللا لوسر حبس

 .©7 هنع هللا جرف يح هربق حلاصلا دبعلا اذه ىلع قياضت دقل :لاق ؟تحبس مم

 :راصنألا نم لجر لوقي دعسلو :قاحسإ نبا لاق
 ورمع يبأ دعسل الإ هب انعمس كلاه توم نم هللا شرع زتها امو

 :هيكبت يهو هشعن لمتحا نيح دعس مأ تلاقو

 ادذجو ةمارص ادعس دعس مأ ليو

 ادعم اسسرافو ادذجو اددوسو

 (©9للق اماه دقي السم هب دس

 )١( مكاحلاو (75914/9) دعس نباو ؛(5517/5) دمحأ هجرخأو ,حيحص هدانسإ )5١07/9(؛
 ريسلا يف يبهذلا هدروأو )585/1١(. |

 نبا نع القن )584/١1( ريسلا يف يبهذلا هدروأو «فيعض هدانسإو .حيحص ثيدح (؟)
 ((5854/) يذمرتلاو )١٠١5/5( قازرلا دبعو (470/9) دعس نبا هجرخأو قاحسإ

 /؟) (ةباغلا دسأ) يف ريثألا نباو ((5555) يناربطلا هحرحأو « )٠007/8( مكاحلاو
 .السرم ةنسلا حرش يف ١87/١( 5) يوغبلاو ,©257

 يقهيبلاو (3 07107 85٠0 27717/9) دمحأ هحرخأو «فيعض هدانسإو ؛حيحص ثيدح (5)

 )٠٠٠١/5( يئاسنلاو (48» «0/.48 دعس نباو 4١4.07 "0 تو:
 .(585/8) ةبيش يبأ نباو (؟58/5) يقهيبلاو )١70/7( مكاحلاو

 )١70/54(. ةيادبلاو (؟١595/1) ريسلا :رظنا (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ."0«ذاعم نب دعس ةحئان الإ بذكت ةحئان لك» :َِّيَي لرقي

 قدنخلا موي ءادهشلا

 «ورمع نب كيتع نب سوأ نب سنأو داعم نب دعس :لهشألا دبع نب نم

 ةبلعتو «نامعنلا نب ليفطلا :ةملس يب نم مث «جرزخلا نب مشج نب نمو

 .نالجر «ةمينغ نبا

45: 

 «برغ مهس هباصأ «ديز نب بعك :رانيد ٍنِب نم مث ؛راجنلا نب نمو

 :نيكرشملا ىلتق
 :رفن ةثالث نيك رشملا نم لتقو

 دبع نب قابسلا نب ديبع نب نامثع نب ةبنم :يصق نب رادلا دبع ٍنِب نم
 .©) ةكمب هنم تامف (مهس هباصأ ءرادلا

 «ةريغملا نب هللا دبع نب لفون :ةظقي نب موزخم نب نمو :قاحسإ نبا لاق

 «لتقف هيف طروتف «قدنخلا محتقا ناكو ء.هدسح مهعيبي نأ يو هللا لوسر اولأس

 الو هدسح يف انل ةحاح ال : هللا لوسر لاقف هدسح ىلع نوملسملا بلغف

 ."”هنيبو مهنيب ىلخخف «هنمثب
 :لسح نب كلام نب نم مث ءيؤل نب رماع نب نمو :قاحسإ نبا لاق

 .هيلع هللا ناوضر بلاط يبأ نب يلع هلتق دو دبع نب ورمع

 ريبكلا يف (5175) يناربطلا هجرحأ (478 24717/9) دعس نبا هجرخأ .حيحص ثيدح )١(

 .(هفنصم ف (497//) ةبيش يبأ نبا هجرخأو )١5/7(« عمجملا يفو .(170/4) ةيادبلا فو

 )١77/5(. ةيادبلاو «(597/7) يربطلا خيرات (؟8١٠/ص) رردلا :رظنا (؟)

 هجرخأو هخيرات يف (5174/5) يربطلا هحرخأو ,فيعض ثيدحلاو لسرم هدانسإ (؟)
 )١٠١17/5(. ةيادبلا :رظناو (5 )*/١ يقهيبلاو )١174( يذمرتلاو )١18/1( دمحأ



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ةظيرق ينب موي ءادهشلا

 يب نم مث نيملسملا نم ةظيرق نب موي دهشتساو :قاحسإ نبا لاق

 ءىحر هيلع تحرط «ورمع نب ةبلعث ديوس نب دالخ «جرزخلا نب ثراحلا

 .نيديهش رحأل هل نإ :لاق و هللا لوسر نأ اومعزف ءاديدش اًمعدش هتحدشف

 لوسرو «ةعيزخ نب دسأ نب وخأ «ناثرح نب نصحم نب نانس وبأ تامو

 هيلإو مويلا اهيف نونفدي يلا ةظيرق نب ةربقم يف نفدف «ةظيرق نب رصاحم هي هللا
 .© مالسإلا يف مهتاومأ اونفد

 نل :يغلب اميف هيي هللا لوسر لاق «قدنخلا نع قدنخلا لهأ فرصنا املو

 كلذ دعب شيرق مهزغت ملف مهفوزغت مكنكلو ءاذه مكماع دعب شيرق مكوزغت
 .©29"ةكم هيلع هللا حتف ىح" اهوزغي يذلا وه ناكو

 ةظيرق ينبو قددخلا رمأ يف رعشلا نم ليق ام
 :قدنخلا موي يف كلام نب بعك لاقو :قاحسإ نبا لاق

 :كلام نب بعك رعش
 قرخملا ءابألا ةعمعمك اضعب هضعب عمعع برض هرس نم

 قدنخلا عزج نيبو داذملا نيب اهفويس نست ةدسأم تأتلف

 قرشملا برل مهسفنأ تاجهم اوملسأو نيملعملا برضب اوبرد
 قفرم اذ هدبعب ناكو ممكو هيسبن هلإلا رصن ةبصع يف

 «”قرقرتملا هحير تبه يهتلاك اففوضف طخت ةغباس لك يف
 0 قوم كاش تاذ بدانملا قلح اههريتق نأك ةمكحم ءاضيب

 .هجيرخت مدقت )١(

 يناريطلاو (117/4) دمحأو )51١9(.: )4١1١١( يراخبلا هجرخأو ؛حيحص ثيدح (؟)

 .(558 2451//) يقهيبلاو )١7/07( عيه 4) ميعن وبأو (1486) (1485)

 .زتهيو بهذيو ئجيف حيرلا هقفصت يذلا :قرقرتملا (")

 .عوردلا قلح ريماسم :اهريتق (5)
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 دنهم داجن اهزفحي ءالدج

 انسابل نوكت ىرقتلا عم مكلت
 انوطخب نرصق اذإ فويسلا لصن

 اًماماه ايحاض مجامجلا ىرتف

 ةموملم ةمخفب ودعلا ىقلن
 صلقم لك ءدعألا دهن و

 ممامك نأك ناسرفب ىدرت

 مهفوتح ةامكلا نوطاعي قدص

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 قنور يذ مراص ةديدحلا يفاص

 قدصم ةعاس لكو جايا موي

 قحلن مل اذإ اهقحلنو امدق

 قلخت لافأك فكألا هلب

 قرشملا سأر دصفك عومجلا يفنت

 قلبأ مئاوقلا لوجحمو درو
 قثلم لط دوسأ جايهلا دنع

 قهزملا جيشولاب ةيامعلا تمت

 :اًضيأ قدنخلا موي يف كلام نب بعك لاقو :قاحسإ نبا لاق
 اوبلأت نيح بازحألا ملع دقل

 ناليع نب سيق نم ميماضأ

 مهدورنو اننيد نع اننودوزي

 انناعأ ماقم يف انرظياغ اذإ

 هلضفو انيف هللا ظفح كلذو

 انل هراتخاو قحلا نيدل اناده

 عداون ام اننيد اومارو انيلع

 عقاو وه امب اوردي مل قدنخو

 عماسو ءار نمحرلاو رفكلا نع

 عساو هللا نم رصن مهظيغ ىلع
 عئاض هللا ظفحي مل نمو انيلع

 عئاصص نيعناصلا قوف هللو

 :اًضيأ قدنخلا موي يف كلام نب بعك لاقو :قاحسإ نبا لاق
 املس نأ اشيرق غلبأ الأ

 تابردم بورسحلا يف حضاوت

 اهيف رارملا رخزي دكاور
 اهيف يدربلاو باغلا نأك

 لا ءارتشا انتراجت لعجن ملو

 دامصلا ىلإ ضيرعلا نيب امو

 داع دهع نم تبقث ضوخو
 ©7دامنلا الو مامجلاب تسيلف

 داصحلل عقبت اذإ شجأ

 دارمم وأ سود ضرأل ريم

 عجارت يلا يهو :مامحجلا «عفتريو اهّوام رثكي :رخزي ءاملا اهالحن نم رمب يذلا :رارملا )١(

 .ءاملا ةليلق :دامثلا .رمي لو اهؤام



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اميكل الإ رت مل دالب

 اهيف طابنألا ةكس انرثأ

 لولطو رضح يذ لك انرصق
 ملككيدتجن ام ىلإ انوبيجأ

 موي دالجل اوربصاف الإو

 بورسح ىخأ لكب مكحبصن

 اههاشح قفخ ةرمط لكو
 دهم بارآلا صلقم لكو

 تعيضأ اذإ عاضت ال لويخ

 تايغصم ةنعألا نعزاني

 اودعتسا رذنلا انل تلاق اذإ

 انسيقل ام جرفي نل انلقو

 ابيقل نميف ةبصع رت ملف
 امم اذإ انم ةلاسب دشأ

 اهيلع انجرشأ نحن ام اذإ
 رقص لك غباوسلا يف انفذق

 سوبع دسأ هنأك مشأ

 ىكذملا لطبلا ةماه ىشغي

 انإمهللا كنيد رهظنل

 دالجلل متطصشن نإ دلاجن

 داو تاهلج اهلثم رت ملف

 ("7داوج ردتقم تاياغلا ىلع

 دالسلاو نيبملا لوقلا نم

 ذاذ ملا رطش ىلإ انم مكل

 ةدايقلا سلس مهطم لكو
 دارجللا ءارفص فيفد فدت

 ىداهو رخأ نم قلخلا ميمت
 دامجلا ةنسلا يف سانلا لويخ

 ىدانملا عزفلا ىلإ ىدان اذإ

 دابعلا بر ىلع انلكوت

 داهجلاو سناوقلا برض ىوس

 ىدابو راق نم ماوقألا نم
 دادولا يف نيلأو هاندرأ

 دانشلا برألا يف لدجلا دايج

 دانزلا ثلتعم ربغ ميرك

 ىداغ عرجلا نطبب ادب ةادغ

 داجنلا ىخرتسم فيسلا ىبص

 داشرلا لبس اندهاف كفكب

 .مجعلا نم موق :طابنألا .يوتسملا قيرطلا :ةكس )١(

 يذلا ناكملا يهو :تاياغلا ءاهودع يف ةعيرسلا ليخلا انه دوصقمو ودعلا :رضحلا (؟)

 .هودعو هيرج نم سرفلا هيلإ يهتني



 :دو دبع نب ورمع عفاسم ءاثر

 :هايإ بلاط يبأ نب يلع لتق ركذيو «دو دبع نب ورمع يكبي «حمج
 ليلي سراف ناكو داذملا عزج سراف لوأ ناك دبع نب ورمع
 لككي مل ةكشب لاتقلا ىغبب ةرم وذ دجام قئالخلا حمس

 لجبعي مل مهيف دبع نبا نأ مككتع اولو نيح متملع دقلو
 ىلتؤع سيلو هلتاقم ىغبي مهلكو «ةامكلا هفنكت تح

 ليمأ سكن ريغ .علس بوجي ًسسراف ةنسألا تفنكت دقلو

 لززي م هتيل ,علس بونجب بلاغ سراف ىلع لازنلا لست
 لضعملا لثم تيقال الو ءارخف هلثمم ترفظ امف ىلع بهذاف
 لحلحتي مل توملا مامح ىقال بلاغ نم سرافل ءادفلا يسفن

 لذخي ل رشاعم رأثل اًبلط هرهمب داذملا عزج يذلا ىنعأ

 :دو دبع نب ورمع ىثري ةريبه
 اًرمع يكبيو «هرارف نع رذتعي بهو يبأ نب ةريبه لاقو :قاحسإ نبا لاق

 :هايإ ىلع لتق ركذيو

 لتقلا ةفيخ الو انبج هباح صأو ١ اًدمحم يرهظ تيلو ام ىرمعل

 ىلبن الو تبرض نإ ءانغ يفيسل ١ دجأ ملف يرمأ تبلق يننكلو
 لبش يبأ ربزه ماغرضك تردص اًمدقم يل دجأ املف تفقو

 ىلعف نم كلذ ناك اًمدقو ًركم ١ دجي مل نيح هنرق نع هفطع ىنث

 يلثم نم كلثم حدملا نسحل قحو 2 اكلاهو اًّيح ورمع اي ندعبت الف
 يلصألا دجام انثلا دومحم تبب دقف اًكلاهو اّيح ورمع اي ندعبت الو

 (7لزبلا ةرقرق دنع اًموي رخفللو سمئعقلاب عدقت ليخلا ارطل نمف

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .لبإلا لوحف تاوصأ نم توص :ةرقرقلا .امباقعأ ىلع درتو فكتو عدمت :عدقت )١(



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هلثمب اًرخف كافك ترفظ امف

 :ورمع لتقب تباث نب ناسح رخف

 لغو ام ريغ ىتفاقح اهجرفو

 لحفلاك مدقملا دجن ىلع تفقو
 لعنلا ةلز نم تشع ام هب تنمأ

 :دو دبع نب ورمع نأش يف اًضيأ تباث نب ثناسح لاقو :قاحسإ نبا لاق

 يغتبي دبع نب ورمع قفلا ىسمأ'
 ةروهشم انفويس تدجو دقلف

 ةبصع ردب ةادغ تيقل دقلو

 ةميظع مويل ىعدت ال تحبصأ

 رظني ُل هراث برثي برونجيب

 رسحلا برض ريغ اًبرض كوبرض

 ركنم رمأ ميسجل وأ ورمع اي

 :اًضيأ تباث نب ناسح لاقو :قاحسإ نبا لاق

 الوسر مده ابأ غللبأ الأ

 هرك لك يف مكيلو تنكأ
 نآر دقلو دهاش مكنمو

 :ذاعم نب دعس يكبي ناسح

 ىلطلا امي بخت ةلغلغم

 يلولا وه ءاخرلا يف يريغو

 نب دعس يكبي ةظيرق نيب موي يف تباث نب ناسح لاقو :قاحسإ نبا لاق

 :مهيف همكح ركذيو ذاعم

 ةربع ينيع عمد نم تمجس دقل

 هب تعجف كرعم يف ىوث ليتق

 ةسبج ثراو نمجرلا ةلم ىلع

 انتكرتو انتعدو دق كتذنإف

 دهشمب تبأ دعس اي يذلا تنأف

 يذلاب ةظيرق يبح يف كمكحب

 دعس ىلع ضيفت نأ ينيعل قحو
 دجولا ةمئاد عمدلا يراوذ نويع

 دفولا مركأ اهدفو ءىءادهشلا عم

 دحللا ةملظم ءاربغ يف تيسمأو

 دمحلاو مراكملا باوثأو ميرك

 دمع ىلع تيضق ام مهيف هللا ىضق



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 دهع نم ناك ام تركذ ذإ فعت ملو مهيف كمكح هللا مكح قفاوف

 دلخلا اتانجب ايندلا هذه اورش يف كاضمأ رهدلا بير ناك نإف

 دصتقلاو ةهاجولل اموي هللا ىلإ اوعد اذإ نيقداصلا ريصم معنف

 قيقحلا يبأ نب مالس لتقم
 ناكو «ةظيرق ئب رمأو «قدنخلا نأش ىضقنا املو :قاحسإ نبا لاق

 و هللا لوسر ىلع بازحألا بّرح نميف عفار وبأ وهو «قيقحلا يبأ نب مالس
 2 هللا لوسرل هتوادع ف ءفرشألا نب بعك تلتق دحأ لبق سوألا تناكو
 «قيقحلا يبأ نب مالس لتق يف كي هللا لوسر جرزخلا تنذأتسا ؛هيلع هضيرحتو
 .©" محل نذأف ربيخب وهو

 دبع نع «يرهزلا باهش نب ملسم نب دمحم ئئثدحو :قاحسإ نبا لاق
 نيذه نأ و هللا لوسرل هب هللا عنص امم ناكو :لاق كلام نب بعك نب هللا
 لواصت # هللا لوسر عم نالواصتي ناك ؛جرزخلاو سوألا :راصنألا نم نييحلا
 هللاو :جرزخلا تلاق الإ ءانغ هي هللا لوسر نع ائيش سوألا عنصت ال «نيلحفلا
 نوهتني الف :لاق .مالسإلا فو كي هللا لوسر دنع انيلع الضف هذمب نوبهذت ال
 .©0 كلذ لثم سوألا تلاق ائيش جرزخلا تلعف اذإو ءاهلثم اوعقوي ىح

 تلاق كي هللا لوسرل هتوادع يف فرشألا نب بعك سوألا تباصأ املو
 لوسرل لجر نم :اوركذتف :لاق ءاّدبأ انيلع الضف امي نوبهذت ال هللاو :جرزخلا

 .قاحسإ نبا نع )١1707/4( ةيادبلاو (77/5) يقهيبلل لئالدلا :رظنا )١(
 يقهيبلاو (9147) (57/85) قازرلا دبع هحرخأ «لسرم هدانسإو ,حيحص ثيدح (؟)

 - + .ة/ص) ربلا دبع نبا هدروأو (41/5) دعس نباو «(735 .57/1) لئالدلا يف
 ىلعي وبأ هجرخأو ((557/7) يقهيبلا هجرحأو )١17/4( ةيادبلا يف ريثك نباو ١(

 (1078) يراحبلا هحرخأو «(4917458 )5١/ هخيرات يف يربطلاو (5550)
 دسأ :رظناو 4(" ءالال ى“ل5 .”ه 55/4) يقهيبلاو (5040) (5015)
 .(5 17/99 باعيتسالاو )٠17/9"( ةباغلا



 قل قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اونذأتساف ربيخب وهو «قيقحلا يأ نبا اوركذف ؟فرشألا نباك ةوادعلا يف هو هللا

 .مهل نذأف «هلتق يف هكَيَع هللا لوسر

 :قيقحلا ىبأ نبا اولتق نيذلا

 ىعازخو «يعبر نب ثراحلاو «ةداتق وبأو «سينأ نب هللا دبعو نانس نب دوعسمو

 هللا دبع كي هللا لوسر مهيلع رمأو اوجرخف .ملسأ نم محل فيلح ءدوسأ نبا

 «ربيخ اومدق اذإ تح اوجرحف «قأرما وأ اًديلو اولتقي نأ نع مهاهنو «كيتع نبا

 :لاق هلهأ ىلع هوقلغأ الإ رادلا يف اتيب اوعدي ملف ليل قيقحلا يبأ نبا راد اوتأ

 اونذاتسأف هباب ىلع اوماق بح «اهيف اودنسأف :لاق ةلجع اهيلإ هل ةيلع يف ناكو

 سمتلن برعلا نم سان :اولاق ؟متنأ نم :تلاقف «هتأرما مهيلإ تحجرحخف «هيلع

 انيلع انقلغأ هيلع انلخد املف :لاق «هيلع اولحداف ؛مكبحاص مكاذ :تلاق .ةريملا

 تحاصف :تلاق «هنيبو اننيب لوحت ةلواحم هنود نوكت نأ افوخت «ةرجحلا اهيلعو

 يف نهيلع انلدي ام هللاوف ءانفايسأب هشارف ىلع وهو «هانردتباو انب تهونف هتأرما

 لعج ههتأرما انب تحاص املو :لاق .ةاقلم ةيطبق هنأك هضايب الإ ليللا داوس

 الولو ؛هدي فكيف هلي هللا لوسر يف ركذي مث ,هفيس اهيلع عفري انم لجرلا
 سينأ نب هللا دبع هيلع لماحت انفايسأب هانبرض املف :لاق .ليلب اهنم انغرفل كلذ

 :لاق ءيبسح يبسح يأ :ئيطق ئيطق :لوقي وهو «هذفنأ ىح هنطب يف هفيسب
 ةجردلا نم عقوف :لاق رصبلا ىئيس ًالجر كيتع نب هللا دبع ناكو ءانجرخو
 .هيف لخدنف «مفويع نم اًرهنم هب يأن يح هانلمحو ءاديدش اكو هدي تمتوف
 اوعحر اوسفي اذإ ىح :لاق اننوبلطي هجو لك يف اودتشاو «نارينلا اودقوأف :لاق

 نأب ملعن نأب انل فيك :انلقف لاق .مهنيب يضقي وهو هوفنتكاف مهبحاص ىلإ

 لخد يح قلطناف مكل رظنأف بهذأ انأ :انم لحجر لاقف :لاق ؟تام دق هللا ودع

 يف رظنت حابصملا اهدي يفو هلوح دوهي لاجرو هتأرما تدجوف :لاق «سانلا يف

 تبذكأ مث ؛«كيتع نبا توص تعمس دقلف هللاو امأ لوقتو مهثدحتو هجو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ؛تلاق مث ههجو يف رظنت هيلع تلبقأ مث دالبلا هذهب كيتع نبا نأ :تلقو يسفن

 انءاج مث ءاهنم يسفن ىلإ ذلأ تناك ةملك نم تعمس امف «دوهي هلإو ظاف

 ودع لتقب هانربحأف هو هللا لوسر ىلع انمدقف انبحاص انلمتحاف ربخلا انربخأف

 اوتاه © هللا لوسر لاقف :لاق .هيعدي انلك «هلتق يف هدنع انفلتحاو هللا

 ىلتق اذه «سينأ نب هللا دبع فيسل لاقف اهيلإ رظنف ءامب هانتجف :لاق ,مكفايسأ

 .ناعطلا رثأ هيف ىرأ

 :قيقحلا ىبأ نباو فرشألا نبا لتق يف ناسح رعش

 نب بعك لتق ركذي وهو تباث نب ناسح لاف :قاحسإ نبا لاق

 :قيقحلا يبأ نب مالس لتقو فرشألا

 فرشألا نبا اي تنأو قيقحلا نبا اي ملهتيقال ةباصع رد هلل

 (7فرعم نيرع يف دسأك اًحرم 02مكيلإ فافخلا ضيبلاب نورسي
 "فقذ ضيبب اًتح مكوقسف  مكدالب لحب يف مكوتأ تح
 "”فحجم رمأ لكل نيرغصتسم 2 مهيبن نيد رصنل نيرشبتسم

 ديلولا نب دلاخو صاعلا نب ورمع مالسإ

 نب بيبح ىلوم دشار نع «بيبح يبأ نب ديزي يثدحو :قاحسإ نبا لاق
 صاعلا نب ورمع ئيثدح لاق «يفقثلا سوأ يبأ نب بيبح نع «يفقثلا سوأ يبأ
 «شيرق نم الاجر تعمج قدنخلا نع بازحألا عم انفرصنا امل :لاق «هيف نم

 دمحم رمأ ىرأ نأ هللاو نوملعت :مهل تلقف «ئم نوعمسيو ؛يبأر نوري اوناك

 ؟تيأر اذامو :اولاق ؟هيف نورت امف ءارمأ تيأر دق نإو ءاركنم اولع رومألا ولعي

 انك انموق ىلع دمحم رهظ نإف ؛هدنع نوكنف يشاجنلاب قحلن نأ تيأر :لاق

 يدي تحت نوكن نأ نم انيلإ بحأ هيدي تحت نوكن نأ انإف «يشاجنلا دنع

 .هناصغأ تفتلا يذلا رجشلا :فرعم )١(

 .لاومألاو سوفنلاب بهذي يذلا :فحجم (59)



 ان ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نإ :اولاق «ريخ الإ مهنم انيتأي نلف ءاوفرع دق نم نحنف انموق رهظ نإو ءدمحم

 انضرأ نم هيلإ ىدهي ام بحأ ناكو «هل هيدن ام انل اوعمجاف :تلق .يأرلا اذه

 .هيلع انمدق ىح انجرخ مث ءاريثك اًمدأ هل انعمجف ,مدألا

 دق هي هللا لوسر ناكو «يرمضلا ةيمأ نب ورمع هءاج ذإ هدنعل انإ هللاوف

 لاق .هدنع نم جرح مث هيلع لخدف :لاق .هباحصأو رفعح نأش يف هيلإ هثعب

 يشاحجنلا ىلع تلخد دق ول «يرمضلا ةيمأ نب ورمع اذه يباحصأل تلقف

 دق ينأ شيرق تأر كلذ تلعف اذإف «هقنع تبرضف «هيناطعأف هايإ هتلأسو

 امك هل تدجسف هيلع تلحدف :لاق .دمحم لوسر تلتق نيح اهنع تأزجأ

 تلق :لاق ؟اًئيش كدالب نم ىلإ تيدهأ «يقيدصب اًبحرم :لاقف ءعنصأ تنك

 هبجعأف «هيلإ هتبرق مث :لاق ءاريثك امدأ كيلإ تيدهأ دق «كلملا اهيأ معن

 وهو «كدنع نم جرح الجر تيأر دق نإ «كلملا اهيأ :هل تلق مث هاهتشاو

 :لاق ءانرايخو انفارشأ نم باصأ دق هنإف «هلتقأل هينطعأف ءانل ودع لحر لوسر

 يل تقشنا ولف «هرسك دق هنأ تننظ ةبرض هفنأ اب برضف هدي دم مث ءبضغف

 هركت كنأ تننظ ول هللاو ؛كلملا اهيأ :هل تلق مث «هنم اقرف اهيف تلخدل ضرألا

 ربكألا سومانلا هيتأي لحجر لوسر كيطعأ نأ يلأستأ :لاق هكتلأس ام اذه

 :لاق ؟وه كلذك هنإ «كلملا اهيأ :تلق :لاق !هلتقتل ىسوم تأي ناك يذلا

 ,هفلاخ نم ىلع نرهظيلو «قحلا ىلعل هللاو هنإف «هعبتاو ٍنيعطأ ورمع اي كحيو
 ؟مالسإلا ىلع هل عيابتفأ :تلق :لاق «هدونجو نوعرف ىلع ىسوم رهظ امك

 لاح دقو يباحصأ ىلإ تجرح مث مالسإلا ىلع هتعيابف هدي طسبف معن :لاق

 .يمالسإ يباحصأ تمتكو «هيلع ناك امع يبأر

 :مالسإلا ىلع دلاخو ورمع قافتا

 ,ديلولا نب دلاخ تيقلف «ملسأل هه هللا لوسر ىلإ اًدماع تجرح مث

 هللاو :لاق .ناميلس ابأ اي نيأ :تلقف ,ةكم نم لبقم وهو «حتفلا ليبق كلذو

 تلق :لاق «قم ّىحف ملسأف هللاو بهذأ «ينل لحرلا نإو مسنملا ماقتسا دقل



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا رق

 نبا دلاخخ مدقتف يي هللا لوسر ىلع ةنيدملا انمدقف :لاق ملسأل الإ تئج ام هللاو
 رفغي نأ ىلع كعيابأ نإ هللا لوسر اي :تلقف «توند مث «عيابو ملسأف ديلولا
 ورمع اي و هللا لوسر لاقف :لاق ءرحأت ام ركذأ الو «ينذ نم مدقت ام يل

 مْ «هتعيابف ءاهلبق ناك ام بحت ةرجطلا إو هلبق ناك ام بجي مالسإلا نإف (عياب

 تفرصنا 200

 :ةحلط نب نامثع مالسإ

 «ةحلط يبأ نب ةحلط نب نامثع نأ :مهتأ ال نم ٍنثدحو :قاحسإ نبا لاق

 . املسأ نيح ملسأ ءامهعم ناك

 :يمهسلا يرعبزلا نبا لاقف :قاحسإ نبا لاق

 لبقملا دنع موقلا لاعن ىقلمو انفلح ةحلط نب نامثع دشنأ

 للحم اهلثم نم دلاخ امو هفلح لك نم ءابآلا دقع امو

 لثؤم تيب دجم نم يغتبي امو يغتبت كتيب ريغ تيب حاتفمأ

 لضعملا ميهدلاب ءاج نامثعو هذه دعب اًدلاخ ننمأت الف

 ةجحلا كلت ىلوو «ةجحلا يذ ردصو ةدعقلا يذ يف ةظيرق ئب حتف ناكو

 ."7نوكرشملا

 نايحل ينب ةوزغ
 :نايحل ينب ىلإ نق يبنلا جورخ

 اًرفصو مرحملاو ةجحلا اذ ةنيدملاب يي هللا لوسر ماقأ مث :قاحسإ نبا لاق

 )١( دمحأ هجرخأ «نسح هدانسإو «حيحص ربخ )١59 2198/5( يقهيبلاو )9/+؟١(

 ريسلا يف يبهذلا هدروأو «(557/5) لئالدلا يو  »)5٠0 255/5يف ريثك نباو

 ةيادبلا )51/5 ١55 2١(« دمحأ هجرخأو 551/9(2) عمجملا يف يمثيهلا لاقو )4/
 ٠5 ملسم هحرخأو ؛( )١١١( يقهيبلا هجرخأو )547/4(.

 .قاحسإ نبا نع )١47/5( ريثك نبا نع ةيادبلا يفو «فيعض هدانسإ )١(

 .قاحسإ نبإ نع ًالقن ١( 57/54) ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا ()



 ىلإ ةظيرق حتف نم رهشأ ةتس سأر ىلع ىلوألا ىدامج يف جرخو «عيبر يرهشو

 ديري هنأ رهظأو هباحصأو يدع نب بيبح :عيجرلا باحصأب بلطي نايحل ب

 .ةرغ موقلا نم بيصيل «ماشلا

 ىلإ هقيرط ىلع ةنيدملا ةيحانب لبج ؛بارغ ىلع كلسف :قاحسإ نبا لاق
 مث «نيب ىلع جرحف «راسيلا تاذ قفص مث «ءارتبلا ىلع مث ءصيحم ىلع مث «ماشلا
 ذغأف ةكم قيرط نم ةجحملا ىلع قيرطلا هب ماقتسا مث ؛ماميلا تاريحص ىلع

 جمأ نيب داو نارغو «نايحل نب لزانم يهو «نارغ ىلع لزن ىح ءاًعيرس ريسلا

 (؛لابحجلا سوءر يف اوعنمتو اورذح دق مهدجوف «ةياس :هل لاقي دلب ىلإ ءنافسعو

 نافسع انطبه انأ ول :لاق .دارأ ام مهترغ نم هأطحأو يو هللا لوسر اهنزن املف

 لزن ىح هباحصأ نم بكار ّيئم يف جرخف «ةكم انثج دق اّنأ ةكم لهأ ىأرل

 حارو رك مث «ميمغلا عارك اغلب يح هباحصأ نم نيسراف ثعب مث «نافسع
 .©0 ًالفاق و هللا لوسر

 هحو نيح لوقي ع هللا لوسر تعم :لوقي هللا دبع نب رباج ناكف

 ةبآكو رفسلا ءاثعو نم هللاب ذوعأ «.نودماح انبرل ءاش نإ نوبئات نوبيآ :اًعجار

 .لاملاو لهألا يف رظنملا ءوسو «بلقنملا

 نب هللا دبعو «ةداتق نب ورمع نب مصاع نع «نايحل نب ةوزغ يف ثيدحلاو

 ينب ةوزغ يف كلام نب بعك لاقف «كلام نب بعك نب هللا دبع نع «ركب يبأ

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :نايحل

 قدصم تاذ مهراد يف ابصع اوقل اورظانت اوناك نايحل ينب نأ ول

 (7قليف ةرجماك نوحاط مامأ هعور برسلا ألمي اناعرس اوقل

 (””قفنتم يذ ريغ زاجح باعش تعبت اًرابو اوناك مهنكلو

 )١( يقهيبلل ةوبنلا لئالدو (59/7) يربطلا خيرات :رظنا )7514/7(.
 يلا ةبيتكلا :نوحاط «قيرطلا :برسلا .شيجللا لوأ امك دارملاو موقلا ةمدقم :اناعرس (؟)

 .اهودع ةرثكل هب ترم ام لك نحطت

 يذلا بابلا :قفنتم عايجلا ةديدش عاضيب وأ ءاربغ (ٌةرهلا مجح ُُق باود :رابولا رو



 :ةوزغلا ببس
 ةنييع راغأ يح «لئالق يلايل الإ امب مقي ملف «ةنيدملا لِي هللا لوسر مدق مث

 لوسرل حاقل ىلع نافطغ نم لي ٍ «يرازفلا ردب نب ةفيذح نب نصح نبا
 ةأرملا اولمتحاو لحرلا اولتقف «هل ةأرماو رافغ ئبب نم لحر اهيفو «ةباغلاب د هللا

 ٠ .©"”حاقللا يف

 :عوكألا نبال ثدح ام

 ركب يبأ نب هللا دبعو ةداتق نب رمع نب مصاع ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 درق يذ ةوزغ نع ثدح دق لك «كلام نب بعك نب هللا دبع نع مهتأ ال نمو
 «يملسألا عوكألا نب ورمع نب ةملس مهي رذن نم لوأ ناك هنأ :ثيدحلا ضعب

 سرف هعم هللا ديبع نب ةحلطل مالغ هعمو «هلبنو هسوق اًحشوتم ةباغلا ديري ادغ .
 ؛علس ةيحان يف فرشأف ؛مهلويح ضعب ىلإ رظن عادولا ةينث الع اذإ نح ؛هدوقي هل
 مهدري لعجف «موقلاب قحل ىح عبسلا لثم ناكو «موقلا راثآ ف دتشي جرح مث
 تهحو اذإف ؛عضرلا موي مويلا عوكألا نبا انأو اهذح :ىمر اذإ لوقيو «لبنلاب
 انأو اهذح :لاق مث ىمر يمرلا هنكمأ اذإف ,مهضراع مث ءاّبراه قلطنا هوحن ليخلا

 .")راهنلا لوأ وه انعكي وأ :مهلئاق لوقيف :لاق ءعضرلا موي مويلا ؛عوكألا نبا

 :ناسرفلا قباست

 عزفلا ةنيدملاب خرصف «عوكألا نبا حايص هي هللا لوسر غلب دقو لاق

 .كيي هللا لوسر ىلإ لويخلا تمارتف
 فورمع نب دادقملا ناسرفلا نم هي هللا لوسر ىلإ ىهتنا نم لوأ ناكو

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 وه © ©

 درق يذ ةورغ

 )١( يقهيبلل ةوبنلا لئالد :رظنا )2187/5 ١817(.
 لئالدلا يف يقهيبلا هاور (؟) )١87/5( يراحبلا هاورو .قاحسإ نبا نع )41١914(«(

 ملسمو )١8(« .(ه0 ف١ 249 2548 257/5) دنسملا يف دمحأو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 سراف لوأ ناك مث ةرهز نب فيلح ءدوسألا نب دادقملا :هل لاقي يذلا وهو

 نب شقو نب رشب نب دابع «راصنألا نم دادقملا دعب م هللا لوسر ىلع فقو

 لهشألا دبع نب بعك نب دحأ ديز نب دعسو لهشألا نب دحأ ءاروعز نب ةبغز

 نصحم نب ةشاكعو «هيف كشي «ثراحلا نب ةثراح نب وأ ءريهظ نب ديسأو

 ةداتق وبأو «ةعزخ نب دسأ نب وحأ ةلضن نب زرحمو «ةميزخ نب دسأ نب وخأ

 تماصلا نب ديز نب ديبع وهو «شايع وبأو «ةملس نب وحخأ ؛ىعبر نب ثراحلا

 اميف ديز نب دعس مهيلع رمأ يو هللا لوسر ىلإ اوعمتحا املف «قيرز نب وحأ

 .سانلا يف كقحلأ ىح موقلا بلط يف جرخا :لاق مث «يغلب
 :شايع يبأل لوسرلا ةحيصن

 :شايع يبأل «قيرز نب نم لاجر نع يغلب اميف هيو هللا لوسر لاق دقو

 وبأ لاق ؟موقلاب قحلف كنم سرفأ وه الحر سرفلا اذه تيطعأ ول شايع ابأ اي

 يب ىرج ام هللاوف ءسرفلا تبرض مث سانلا سرفأ انأ هللا لوسر اي تلقف :شايع

 سرفأ هتيطعأ ول :لوقي أ هللا لوسر نأ تبجعف ؛ءئيحرط يح اًعارذ نيسمخ

 يع هللا لوسر نأ قيرز نب نم لاجر معزف «سانلا سرفأ انأ لوقأ انأو «كنم

 ؛ةدلح- نب سيق نب صعام نب ذئاع وأ .صعام نب ذاعم شايع يبأ سرف ىطعأ

 حرطيو «ةينامثلا دحأ عوكألا نب ورمع نب ةملس دعي سانلا ضعبو ءانماث ناكو

 ذئموي ةملس نكي ملو .ناك كلذ يأ ملعأ هللاو ةثراح ئب اخأ ءريهظ نب ديسأ

 بلط يف ناسرفلا جرخف .هيلجر ىلع موقلاب قحل نم لوأ ناك دقو ءاسراف

 ."' اوقحالت ىح موقلا

 :هلتقمو ةلضن نب زرحم
 قحل سراف لوأ نأ :ةداتق نب ورمع نب مصاع ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 «مرخألا :زرحم لاقي ناكو- ةميزخ نب دسأ نب وأ «ةلضن نب زرحم موقلاب

 .طئاحلا يف ةملسم نب دومحمل سرف لاح .ناك امل عزفلا نأو «ريمق هل لاقيو

 .(57174) يناربطلاو «(507 2501/؟) يربطلا هاور (1)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 دبع ب ءاسن نم ءاسن لاقف ءاماج اعينص اسرف ناكو «ليخلا ةلهاص عم نيح

 ,ريمق اي :هيف طوبرم وه لخن عذجب طئاحلا يف لوجي سرفلا نيأر نيح «لهشألا
 هيي هللا لوسرب قحلت مث «ىرت امك هنإف ؟سرفلا اذه بكرت نأ يف كل له
 ليخلا ذب نأ ثبلي ملف ءهيلع جرخف ..هايإ هنيطعأف «معن :لاق ؟نيملسملابو

 يب رشعم اي اوفق :لاق مث «مهيديأ نيب مهل فقوف «موقلا كردأ يح «همامجي

 :لاق .راصنألاو نيرحاهملا نم مكرابدأ نم مكئارو نم مكب قحلي ح ةعيكللا
 ةيرآ ىلع فقو ىح هيلع ردقي ملف «سرفلا لاجو «هلتقف مهنم لحر هيلع لمحو
 .© هريغ نيملسملا نم لتقي ملف لهشألا دبع نب نم
 :نيملسملا سارفأ

 .ةمللا اذ :دومحم سرف مسا ناكو :قاحسإ نبا لاق

 نب بعك نب هللا دبع نع متأ ال نم ضعب نثدحو :قاحسإ نبا لاق
 لتقف «حانحلا هل لاقي ءنصحم نب ةشاكعل سرف ىلع ناك امنإ اًررحم نأ كلام

 .حانلا بلتساو زرحم

 :نيكرشملا ىلتق
 سانلا عجرتساف «ةداتق يبأ دربب ىجسم بيبح اذإف :قاحسإ نبا لاق

 ةداتق يبأ ليتق هنكلو «ةداتق يبأب سيل هي هللا لوسر لاقف «ةداتق وبأ لتق اولاقو

 .©© هبحاص هنأ اوفرعتل هدرب هيلع عضو

 :درق يذ موي رعش نم ليق ام
 ةنييعل :درق يذ موي يف «يمشدجللا ضراع نب دادش لاقو :قاحسإ نبا لاق

 :كلام يبأب ئكي نصح نب ةنييع ناكو ؛نصح نبا

 . فيعض «لسرم هدانسإو (1 ت01 يربطلا هاور 2



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 كلام ابأ تررك الهف

 رجسع ىلإ بايإلا تركذ

 ةعيم اذ كسفن تنمطو

 امشلا كيلإ هتضبق اذإ

 هاللاإلا دابع متفرع املف

 اودوع دق سراوف متفرع

 امتل- ةربدلم كليخو

 لفتقلملا دعب دق تاهيهو

 ('”لسري اذإ ءاضفلا حسم

 لجرملا مرطضا امك شاج ل

 لوألا رخآلا رظني مله

 اولهسأ اذإ ةامكلا دارط

 اولزي اودرطي نإو اًحاضف مكب ىقشت ليخلا اودرط اذإ

 لقيصلا اهصلخأ ضيبلاب م اقللا ءاوس يف اومصتعيف

 قلطصملا ينب ةورغ

 تس ةنس نابعش ىف

 ةرخآلا ىدامج ضعب ةنيدملاب هللا لوسر ماقأف :قاحسإ نبا لاق

 نب هللا دبعو ةداتق نب رمع نب مصاع ئئدحف :قاحسإ نبا لاق :اهببس

 ءقلطصملا يب ثيدح ضعب ٍنُثدح دق لك «نابح نب ىيحي نب دمحمو ءركب يبأ

 ىلإ ديدق ةيحان نم «عيسيرملا :هل لاقي مهل ءام ىلع مهيقل ّح « لإ جرخت مم

 .مهنم لتق نم لتقو «قلطصملا ب هللا مزهف «ءاولتتقاو سانلا فحازتف «لحاسلا

 .هيلع مهءافأف ءمهلاومأو مهءاسنو مهءانبأ كي هللا لوسر لقنو

 .أطخ هلتقف ءودعلا نم هنأ ىري وهو تماصلا نب ةدابع طهر نم راصنألا

 .ةوقو طاشن اذ اًسرف دارملا :ةعيم اذ )١(



 ةقاحسإ نباي ةيوبنلا ةريسلا

 املا كلذ ىلع كني هللا لوسر انيبف :راصنألاو نيرجاهملا نيب ةنفلا
 :هل لاقي «رافغ ب نم هل ريجأ باطخلا نب رمع عمو «سانلا ةدراو تدرو

 فيلح «يهجلا ربو نب نانسو هاجهج محدزاف هسرف دوقي دوعسم نب هاجهج
 راصنألا رشعم اي :ئهحلا خرصف «التتقاف عاملا ىلع جرزخلا نب فوغ نبا

 هدنعو ءلولس نبا يبأ نب هللا دبع بضغف :نيرحاهملا رشعم اي :هاجهح خرصو
 دق ءاهولعف دق وأ :لاقف «ءثدح مالغ «مقرأ نب ديز :مهيف هموق نم طهر
 :لوألا لاق امك الإ شيرق بيبالجو اندعأ ام هللاو ءاندالب يف انورثكو انورفان
 .لذألا اهنم زعألا نجرخيل ةنيدملا ىلإ انعجر نئل هللاو امأ ءكلكأي كبلك نمس

 مهومتللحأ ,مكسفنأب متلعف ام اذه :مهل لاقف ؛هموق نم هرضح نم ىلع لبقأ مث
 اولوحتل مكيديأب ام مهنع متكسمأ ول هللاو امأ ؛مكلاومأ مهومتمساقو ؛مكدالب

 كلذو ك هللا لوسر ىلإ هب ىشمف «مقرأ نب ديز كلذ عمسف مكراد ريغ ىلإ
 «باطخلا نب رمع هدنعو «ربخلا هربخأف ىودع نم هو هللا لوسر غارف دنع

 اذإ رمع اي فيكف : هللا لوسر هل لاقف «هلتقيلف رشب نبا دابع هب رم :لاقف
 مل ةعاس يف كلذو «ليحرلاب نذأ نكلو ال !هباحصأ لتقي اًدمحم نأ سانلا ثدحت

 .سانلا لحتراف ءاهيف لحتري يو هللا لوسر نكي

 لك هللا لوسر ىلإ لولس نب يأ نب هللا دبع ىشم دقو :يبَأ نبا قافن
 الو «لاق ام :هللاب فلحف نم عمس ام هغلب دق مقرأ نب ديز نأ هغلب نيح

 نم كلي هللا لوسر رضح نم لاقف ءاميظع افيرش هموق يف ناكو .هب تملكت
 ملو هثيدح يف مهوأ دق مالغلا نوكي نأ ىسع هللا لوسر اي هباحصأ نم راصنألا

 ."0هنع اًعفدو لولس نبا يبأ نبا ىلع ابدح «لحرلا لاق ام ظفحي

 )١( يربطلا هجرخأو لسرم هدانسإ )250 14/9 ٠ لئالدلا» يف يقهيبلاو )45/5(

 07 26 ( عمجملا فو )١57/5( ةيادبلا يفو )١55/4( يراخبلا هجرخخأو )45-07(

 ملسمو )١585( قازرلا دبعو (79/6) دمحأو )١8١41( يف يقهيبلاو هفنصم يف



 4:١ قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :86 هللا لوسرب رضح نب ديسأ ءاقل

 ريضح نب ديسأ هيقل ءراسو هيو هللا لوسر لقتسا املف :قاحسإ نبا لاق

 ةعاس يف تحر دقل هللاو هللا ين اي :لاق مث «هيلع ملسو ةوبنلا ةيحتب هايحف

 لاق ام كغلب ام وأ :ُكَتِع هللا لوسر هل لاقف ءاهلثم يف حورت تنك ام «ةركبم

 امو :لاق «يبأ نب هللا دبع :لاق ؟هللا لوسر اي بحاص يأو :لاق :مكبحاص

 اي تنأف :لاق .لذألا اهنم زعألا نجر حيل ةنيدملا ىلإ عحجر نإ هنأ معز لاق ؟لاق

 اي :لاق مث زيزعلا تنأو ليلذلا هللا وهو ءتعش نإ اهنم هجرخت هللاو هللا لوسر

 زرخلا هل نومظنيل هموق نإو «كب هللا انئاج دقل هللاوف هب قفرأ هللا لوسر

 مهموي سانلاب كي هللا لوسر ىشم مث اًكلم هتبلسأ دق كنأ ىري هنإف «هوجوتيل

 مث «سمشلا مذا ئح كلذ مهموي ردصو حبصأ يح مهتليلو «ىسمأ يح كلذ

 كلو هللا لوسر لعف امنإو اماين اوعقوف ضرألا سم اودجو نأ اوثبلي ملف سانلاب لزن

 .20يبأ نب هللا دبع ثيدح نم «سمألاب ناك يذلا ثيدحلا نع سانلا لغشيل

 :يبأ نب هللا دبع نب هللا دبع هلعف ام

 ىتأ هللا دبع نأ «ةداتق نب ورمع نب مصاع ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 اميف يبَأ نب هللا دبع لتق ديرت كنأ غلب هنإ هللا لوسر اي :لاقف 4 هللا لوسر

 دقل هللاوف .هسأر كيلإ لمحأ انأف هب ئرمف العاف دبال تنك نإف ءهنع كغلب

 هب رمأت نأ ىشحأ نإو «ئمم هدلاوب «ربأ لحجر نم امل ناك ام جرزخلا تملع

 ؛سانلا يف يشمب يبأ نب هللا دبع لتاق ىلإ رظنأ يسفن ئيعدت الف «هلتقيف يريغ

 هب قفرتن لب :© هللا لوسر لاقف «رانلا لخدأف رفاكب انمؤم لتقأف «هلتقأف

 600 انعم يعقب ام هتبحص رس و

 .(5 4 ؛(57/54) لئالدلا يفو ىربكلا هننس

 .هجيرخت مدقتو «لسرم هدانسإ )١(
 يقهيبلاو «(077/18) هريسفت يفو هخيرات يف (5048/9) يربطلا هجرحأو «لسرم هدانسإ ()



 :سيقم ةعداخم

 رهظي اميف ءاملسم ةكم نم ةبابص نب سيقم مدقو :قاحسإ نبا لاق
 هل رمأف .أطح لتق ؛يخأ ةيد بلطأ كتئجو ءاّملسم كتئح هللا لوسر اي :لاقف

 ءريثك ريغ هيو هللا لوسر دنع ماقأف «ةبابص نب ماشه هيخأ ةيدب يو هللا لوسر

 :هلوقي رعش يف لاقف ءاًدترم ةكم ىلإ جرح مث لتقف هيحأ لتاق ىلع ادع مث

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 عاقلاب تام نأ سفنلا ىفش

 هلتق لبق نم سفنلا موم* تناكو
 يرؤت تكردأو ىرتو هب تللح

 عداحخألا ءامد هيبوث جرضت

 عبججاضملا ءاطو ينيمحتف ملت

 عججار لوأ ناثوألا ىلإ تدنكو

 (7عراف بابرأ راجنلا ينب ةارس هلقع تلمو اًرهف هب ترأث

 هترسأ هاشغت توملاو تلقف

 مرصنيو هولعي فوجلا عفان نم
 (9!اوملظ اذإ ركب ينب ننمأت ال

 ذئموي قلطصملا يب نم بيصأو :قاحسإ نبا لاق :قلطصملا ينب ىلتق

 نب نمحرلا دبع لتقو «هنباو اكلام «نيلجر مهنم بلاط يبأ نب يلع لتقو «سان
 .رميحأ وأ رمحأ :هل لاقي ءمهفاسرف نم الحر فوع

 مهنم باصأ دق هك لوسر ناكو :اهنع هللا يضر ثراحلا تنب ةيريوج
 ايابسلا نم ذئموي بيصأ نميف ناكو «نيملسملا يف همسق اشف ءاريثك ايبس

 .كيي هللا لوسر جوز ءرارض يبأ نب ثراحلا تنب ةيريوح

 «ريبزلا نب ةورع نع «ريبزلا نب رفعج نب دمحم ٍئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 .قاحسإ نبا نع مهلك )١54/4( ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نباو (17/5) لئالدلا يف
 نع (١ه1/ )1١557/4: ةياهنلاو ةيادبلاو «((1509/5) «هخيرات» يف يربطلا خيرات :رظنا )١(

 .(5؟١ص) رردلا :رظناو «قاحسإ نبا
 .هجيرخت مدقت (1)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ةيريوج تعقو «قلطصملا يتب ايابس تي هللا لوسر مسق امل :تلاق «ةشئاع نع

 هتبتاكف هل مع نبال وأ ءسامشلا نب سيق نب تباثل مهسلا يف ثراحلا تنب

 تتأف هسفنب تذأ الإ دحأ اهاري ال «ةحالم ةولح ةأرما تناكو اهسفن ىلع

 ىلع اهتيأر نأ الإ وه ام هللاوف :ةشئاع تلاق ءاهياتك يف هنيعتست هي هللا لوسر

 هيلع تلحدف .تيأر ام يه اهنم ىريس هنأ تفرعو اهتهركف يرجح باب

 دقو «هموق ديس «رارض يبأ نب ثراحلا تنب ةيريوج انأ هللا لوسر اي :تلاقف

 كنع يضقأ :لاق هللا لوسر اي وه امو :تلاق ؟كلذ نم ريخ يف كل لهف :لاق

 .تلعف دق :لاق «هللا لوسر اي معن :تلاق .كجوزتأو كتباتك

 ةأرما ملعأ امف «قلطصملا ئب نم تيب لهأ ةئام اهايإ هجيوزتب قتعأ دقلف :تلاق

 .©)اهنم ةكرب اهموق ىلع مظعأ تناك

 :رابخألا نم دكأتلا بوجو
 مهيلإ ثعب هم هللا لوسر نأ :نامور نب ديزي نثدحو :قاحسإ نبا لاق

 عم املف «هيلإ اوبكر هب اوعم املف طيعم يبأ نب ةبقع نب ديلولا :مهمالسإ دعب

 ام هوعنمو «هلتقب اومه دق موقلا نأ هربحأف يي هللا لوسر ىلإ عجرف مهباه ممب

 نأب © هللا لوسر مه ىح مهوزغ ركذ يف نوملسملا رثكأف مهتقدص نم مهلبق

 :هللا لوسر اي اولاقف كي هللا لوسر ىلع مهدفو مدق كلذ ىلع مه انيبف مهوزغي

 )١( دعس نباو 51/7 ىال”/5) دمحأ هجرخأو «حيحص هدانسإ )2031157/4 ١١17((

 يقهيبلاو (110/7) يربطلاو (؟0 .57/4) مكاحلاو «(989117) دواد وبأو )01/5((

 «ةباغلا دسأ» يف ريثألا نباو «(51/75) يناربطلاو )2557/1 51(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 نم انلبق ام هيلإ يدؤنو «همركنل هيلإ انجرخف :انيلإ هتثعب نيح كلوسرب انعمس
 هيلإ انجرح انأ يؤ هللا لوسرل معز هنأ انغلبف ءاًعجار رمشناف «ةقدصلا
 كما نيل جيتي ) مهيفو هيف ىلاعت هللا لزنأف كلذل انثح ام هللاو ؛هلتقنل
 اَم ْنَلَع أوُحِبْصُتَم دمج انْ أ أويمصم نأ زيت و قاف زكا نإ

 َنْي ريثك ىف ركبِطُي ول. هللا لوُسَر مك نأ َُملَعاَو ©) يموت زل
 .ةيآلا رخآ ىلإ 4 َميَعَل م ال

 نع ممتأ ال نم ئثدح امك «كلذ هرفس نم كَقَو هللا لوسر لبقأ دقو

 :ةنيدملا نم اًيرق ناك اذإ تح ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ةورع نع يرهزلا
 .© اولاق ام كفإلا لهأ اهيف لاق ءكلذ هرفس يف ةشئاع هعم تناكو

 قلطصملا ينب ةوزغ يف كفإلا ربخ
 :رفسلا دنع هئاسن نيب ُهَّيَع يبلا عارقإ

 نب ديعس نعو ؛صاقو نب ةمقلع نع يرهزلا انثدح :قاحسإ نبا لاق
 دق لك :لاق «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نعو «ريبزلا نب ةورع نع ريبح
 تعمج دقو «ضعب نم هل ىعوأ ناك موقلا ضعبو «ثيدحلا اذه ضعب ئثدح

 .موقلا ئثدح يذلا كل

 نع ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىيي ٍئثدحو :قاحسإ نب دمحم لاق
 «ةشئاع نع «نمحرلا دبع تنب ةرمع نع ءركب يبأ نب هللا دبعو ةشئاع نع هيبأ

 نع اهثيدح يف لحد دق لكف «اولاق ام كفإلا لهأ اهيف لاق نيح ءاهسفن نع

 مهلكف «ةقث اهنع ناك لكو .هبحاص ثدحي مل ام مهضعب ثدحي اعيمج ءالؤه

 هئاسن نيب عرقأ اًرفس دارأ اذإ َيَي هللا لوسر ناك :تلاق «عمس ام اهنع ثدح

 )١( ةيأ تارجحلا ةروس )5 - 7(.

 ) )1١ريبكلا يف يناربطلاو «(؟079/4) دمحأ هجرخأو «فيعض ثيدحلاو «ءلسرم هدانسإ

 )5595(« روثنملا ردلا فو )7//80(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نيب عرقأ قلطصملا نب ةوزغ تناك املف ءهعم امب جرخ اهمهس جرخ نهتيأف

 .كتع هللا لوسر يب جرخف ءهعم نهيلع يمهس جرخف «عنصي ناك امك «هئاسن

 ؛نلقثيف محللا نهجهي مل قلعلا نلكأي امنإ كاذ ذإ ءاسنلا ناكو :تلاق

 يل نولحري نيذلا موقلا أي مث ءيجدوه يف تسلح يربعب يل لحر اذإ تنكو

 «ريعبلا رهظ نع هنوعضيف «هنوعفريف ءجدوهلا لفسأب نوذحأيف «ننولمحيو

 لوسر غرف املف :تلاق .هب نوقلطنيف «ريعبلا سأرب نوذحأي مث «هلابحب هنودشيف

 ءالرتم لزنف ةنيدملا نم ابيرق ناك اذإ بح ءالفاق هجو «كلذ هرفس نم هبي هللا

 ضعبل تجرخو «سانلا لحتراف «ليحرلاب سانلا يف نذأ مث ءليللا ضعب هب تابف
 الو يقنع نم لسنا تغرف املف «رافظ عزج هيف «يل دقع يقنع يفو «يحاح

 ذأ دقو ؛هدحأ ملف «يقنع يف هسمتلأ تبهذ لحرلا ىلإ تعحجر املف «يردأ

 ؛هتلحو ىح هتسمتلاف «هيلإ تبهذ يذلا يناكم ىلإ تعجرف «ليحرلا يف سانلا

 هتلحر نم اوغرف دقو «ريعبلا يل نولحري اوناك نيذلا يفالخ موقلا ءاجو

 هب اوقلطناف «ريعبلا سأرب اوذحأ مث «هيف نأ نونظي مهو ءجدوملا اوذحأف

 .سانلا قلطنا دق .بيجب الو عاد نم هيف امو ركسعلا ىلإ تعحرف

 :هريعب ىلع ةشئاع لمحبي ناوفص

 دق ول نأ تفرعو «ناكم يف تعجطضا مث «يبابلجي تففلتف :تلاق

 لطعملا نب ناوفص يب رم ذإ ةعجطضمل نإ هللاوف :تلاق يلإ عحرل تدقتفا

 ىأرف سانلا عم تبي ملف «هتجاح ضعبل ركسعلا نع فلخت ناك دقو ؛يملسلا

 ؛باجحلا انيلع برضي نأ لبق .يناري ناك دقو «يلع فقو ح لبقأف ءيداوس

 .ك# هللا لوسر ةنيعظ «نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :لاق نآر املف

 مث فتملك امف :تلاق ؟هللا كمح ري كفلح ام :لاق :يبايث يف ةففلتم انأو

 .ريعبلا سأرب ذحأو «تبكرف :تلاق .يبع رحأتساو «يبكرا :لاقف «ريعبلا برق

 قح تدقتفا امو «سانلا انكردأ ام هللاوف «سانلا بلطي ءاعيرس قلطناف

 ام كفإلا لهأ لاقف «يب دوقي لجرلا علط اونأمطا املف «سانلا لزنو «تحبصأ



 .كلذ نم ءيشب ملعأ ام هللاوو ءركسعلا جعتراف ءاولاق

 :ةشئاع رجهي لوسرلا

 نم يغلبي الو «ةديدش ىوكش تيكتشا نأ ثبلأ ملف «ةنيدملا انمدق مث
 يل نوركذي ال يوبأ ىلإو كل هللا لوسر ىلإ ثيدحلا ىهتنا دقو ؛ءيش كلذ
 تنك «يب هفطل ضعب هيي هللا لوسر نم تركنأ دق نأ الإ ءاريثك الو اليلق هنم

 تركنأف :كلت ياوكش يف يب كلذ لعفي ملف ءيب فطلو «ييمحر تيكتشا اذإ
 ديزي ال ؛مكيت فيك :لاق نيضرمت يمأ يدنعو يلع لحد اذإ ناك «هنم كلذ
 ."0كلذ ىلع

 :اهيبأ تيب ىلإ و لوسرلا تيب رداغت ةشئاع

 هللا لوسر اي :تلقف «يسفن يف تدحو ح :تلاق :قاحسإ نبا لاق

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ؟ئتضرمف «يمأ ىلإ تلقتناف «يل تنذأ ول :يل هئافج نم تيأر ام تيأر نيح

 ّىح «ناك امث ءيشب يل ملع الو «يمأ ىلإ تلقتناف :تلاق .كيلع ال :لاق

 انتويب ف ذختن ال ابرع اموق انكو «ةليل نيرشعو عضب ضعب يعحو نم تهقن
 حسف يف بهذن انك امنِإ ءاههركنو اهفاعن ,محاعألا اهذحتت ىلا فنكلا هذه

 ضعبل ةليل تحرخف «نهجئاوح يف ةليل لك نحرخي ءاسنلا تناك امن «ةنيدملا

 اهمأ تناكو «فانم دبع نب بلطملا نب مهر يبأ تنب حطسم مأ يعمو يحاح

 :تلاق : 5# قيدصلا ركب يبأ ةلاخ «ميت نب بعك نب رماع نب رخص تنب

 حطسمو !حطسم سعت :تلاقف ءاهطرم يف ترثع ذإ يعم يشمتل امنإ هللاوف

 دق نيرجاهملا نم لحرل تلق ام هللا رمعل سئب :تلق :تلاق ,فوع همساو بقل

 )١( يراخبلا هجرخأ )475٠0( دمحأو «(9158) قازرلا دبعو (107170) ملسمو )5/
 14أ١597( دواد وبأو ) ».)05١95يناربطلاو ,((©589+) يذمرتلاو )؟/١50 -

  2١يربطلاو )١8/76- 7( يقهيبلاو (115- 511/5) هريسفت يفو )/

  15ةيادبلا يف ريثك نباو )١7.0/4 -١57( يربطلا اذكو ءقاحسإ نب نع

 .(مل ح مكث



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ؟ربخلا امو تلق :تلاق ؟ركب يبأ تنب اي ربخلا كغلب ام وأ :تلاق ءاًردب دهش

 ؟اذه ناك دق وأ :تلق :تلاق ؛ءكفإلا لهأ لوق نم ناك يذلاب يئتربحأف

 ءيحاح يضقأ نأ ىلع تردق ام هللاوف :تلاق .ناك دقف هللاو معن تلاق

 :تلاق :يدبك عدصيس ءاكبلا نأ تننظ ىح يكبأ تلز ام هللاوف تعجرو

 كلذ نم يل نيركذت الو «هب اوثدحت ام, سانلا ثدحت «كل هللا رفغي :يمأل تلقو

 ءءانسح ةأرما تناك املقل هللاوف ,نأشلا كيلع يضفخ «ةينب يأ :تلاق !اًنيش

 .اهيلع سانلا رثكو نرثك الإ «رئارض اهل ءاهبحي لحجر دنع

 :سانلا يف لوسرلا ةبطخ
 دمحف «كلذب ملعأ الو مهبطخي سانلا يف تي هللا لوسر ماق دقو :تلاق

 نولوقي الو «يلهأ يف ئنوذؤي لاحر لاب ام «سانلا اهيأ :لاق مث هيلع ئثأو هللا

 ام هللاو لجرل كلذ نولوقيو ءاريخ الإ مهنم تملع ام هللاو «قحلا ريغ مهيلع

 .يعم وهو الإ ويب نم نيب لمخدي امو ءاريخ الإ هنم تملع
 :كفإلا ثيدح رشن معزت نم

 نم لاحر يف لولس نب يبأ نب هللا دبع دنع كلذ ربك ناكو :تلاق

 تنب بنيز اهتحأ نأ كلذو ءشحح تنب ةنمحو حطسم لاق يذلا عم جرزخلا
 ةلزتملا يف ئبصانت ةأرما هئاسن نم نكت ملو « كيو هللا لوسر دنع تناك شحح

 ةنمح امأو اًريخ الإ لقت ملف اهنيدب ىلاعت هللا اهمصعف بنيز امأف ءاهريغ هدنع

 .كلذب تيقشف ءاهتخأل ينداضت «تعاشأ ام كلذ نم تعاشأف شححج تنب

 :ةبطخلا رثأ

 هللا لوسر اي :ريضح نب ديسأ لاق «ةلاقملا كلت © هللا لوسر لاق املف

 انرمف «جررخلا نم انناوخإ نم اونوكي نإو ,مهكفكن سوألا نم اونوكي نإ
 ناكو «ةدابع نب دعس لاقف :تلاق ,مهقانعأ برضت نأ لهأل مهنإ هللاوف كرمأب

 هللاو امأ ؛مهقانعأ برضت ال هللا رمعل تبذك :لاقف اًخلاص ًالجر ىري كلذ لبق

 ام كموق نم اوناك ولو جرزخلا نم مهنأ تفرع دق كنأ الإ ةلاقملا هذه تلق ام



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 «نيقفانملا نع لداحت قفانم كنكلو «هللا رمعل تبذك :ديسأ لاقف ءاذه تلق

 ءرش جرزخلاو سوألا نم نييحلا نيذه نيب نوكي داك نيح «سانلا رواثتو :تلاق

 .يلع لحدف « دي هللا لوسر لزنو

 :ةباحصلا ريشتسي مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 ءديز نب ةماسأو «هيلع هللا ناوضر بلاط يبأ نب يلع اعدف تلاق

 ملعن الو كلهأ هللا لوسر اي لاق مث ءاريخ يلع ىيثأف ةماسأ امأف ءامهراشتساف

 نإ هللا لوسر اي :لاق هنإف يلع امأو «لطابلاو بذكلا اذهو ءاّريخ الإ مهنم

 «كقدصتس اهنِإف «ةيراحلا لسو فلختست نأ ىلع رداقل كنإو «ريثكل ءاسنلا

 اهيرضف «بلاط يبأ نب يلع اهيلإ ماقف :تلاق ءاهلأسيل ةريرب كُل هللا لوسر اعدف

 امو ءاريخ الإ ملعأ ام هللاو لوقتف هيو هللا لوسر يقدصا :لوقيو ءاديدش اًبرض

 هظفحت نأ اهرمآف ءنيجع نجعأ تنك ينأ الإ ءائيش ةشئاع ىلع بيعأ تنك

 ."”هلكأتف ةاشلا ّيأتف «هنع مانتف

 :تاوامس عبس قوف نم ةشئاع ةءارب

 ءراصنألا نم ةأرما يدنعو «ياوبأ يدنعو «هللا لوسر لحد مث :تلاق

 ةشئاع اي :لاق مث «هيلع ىثأو هللا دمحف ,سلجف «يعم يكبت يهو «يكبأ انأو

 اءوس تفراق دق تنك نإو هللا يقتاف «سانلا لوق نم كغلب دق ام ناك دق هنإ

 نأ الإ وه ام هللاوف ,هدابع نع ةبوتلا لبقي هللا نإف «هللا ىلإ يبوتف سانلا لوقي امث

 ابيجي نأ ياوبأ ترظتناو ءائيش هنم سحأ ام ىح يعمد صلقف ؛كلذ يل لاق

 «يسفن يف رقحأ تنك انأل ؟هللا ماو :تلاق ءاملكتي ملف « كَ هللا لوسر ع

 دق ئيكلو «هب ىلصيو دحاسملا يف هب أرقي انآرق يف هللا لزتي نأ نم انأش رغصأو

 نم ملعي امل ؛ئع هللا هب بذكي ائيش همون يف كيو هللا لوسر ىري نأ وجرأ تنك

 نم يدنع رقحأ تناك يسفنل هللاوف «يف لرتي نآرق امأف ءاربح ربخي وأ «قءارب

 .هجيرخت مدقت )١(
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 | لوسر نابيحت الأ :امه تلق :تلاق ؛ناملكتي ياوبأ رأ مل املف :تلاق .كلذ

 تيب لهأ ملعأ ام هللاو :تلاق «هبيجن اذام. يردن ام هللاو :الاقف :تلاق هي

 ابجعتسا نأ املف :تلاق «مايألا كلت يف ركب يبأ لآ ىلع لخد ام مهيلع لخد

 ينإ هللاو .ادبأ تركذ ام هللا ىلإ بوتأ ال هللاو :تلق مث «تيكبف تربعتسا يلع

 ءنكي مل ام نلوقأل «ةئيرب هنم نأ ملعي هللاو «سانلا لوقي ام. تررقأ نئل ملعأل

 امف بوقعي مسا تسمتلا مث :تلاق .ئنوقدصت ال نولوقي ام تركنأ انأ نئلو

 هلو ليج ٌريَصَف » :فسوي وبأ لاق امك لوقأس نكلو :تلقف «هركذأ

 هسلجب كيو هللا لوسر ")حرب ام هللاوف :تلاق "4 َنوفِصَت ام ْلَع ُناَعَتَسُمْلآ
 مدأ نم ةداسو هل تعضوو هبوثب ىجسف «هاشغتي ناك ام هللا نم هاشغت نح

 تت

 تيلاب الو تعزف ام هللاوف «تيأر ام كلذ نم تيأر نيح انأ امأف «هسأر تحت
 ةشئاع سفن يذلاوف «ياوبأ امأو «يملاظ ريغ َنْبَ هللا نأو «ةئيرب نأ تفرع دقف

 نأ نم اقرف ءامهسفنأ نجرختل تننظ ىح و هللا لوسر نع ىرس ام «هديب
 «سلحف كَ هللا لوسر نع ىرس مث :تلاق «سانلا لاق ام قيقحت هللا نم َيأي

 «هنيبج نع قرعلا حسمب لعجف «تاش موي يف نامحلا لثم هنم ردحتيل هنإو
 مث هللا دمحب :تلق تلاق «كتءارب هللا لزنأ دقف «ةشئاع اي يرشبأ :لوقيو

 مث «كلذ يف نآرقلا نم هيلع هللا لزنأ ام مهيلع التو «مهبطخف «سانلا ىلإ جرخ

 حصفأ نمم اوناكو شححج تنب ةنئمحو «تباث نب ناسحو (ةثاثأ نب حطسع. رمأ

 .مهدح اوبرضف «ةشحافلاب

 :هتجوز عم بويأ يبأ ةصق

 نب لاحر ضعب نع راسي نب قاحسإ يبأ نئيثدحو :قاحسإ نبا لاق

 الأ بويأ ابأ اي بويأ مأ هتأرما هل تلاق ءديز نب دلاخ بويأ ابأ نأ :راجنلا

 بويأ مأ اي تنكأ ءبذكلا كلذو ىلب :لاق ؟ةشئاع يف سانلا لوقي ام عمست

 ١١( ةيأ :فسوي ةروس 8/١.
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 .20 كنم ريخ هللاو ةشئاعف :لاق «هلعفأل تنك ام هللاو ال :تلاق ؟ةلعاف

 :كفإلا ثيدح يف نآرقلا نم لزن ام
 لهأ نم لاق ام ةشحافلا لهأ نم لاق نم ركذب نآرقلا لزن املف :تلاق

 اش ُهوُبَسََح ال زكي ٌةَبَصُع ِكفإلآب وُءاَج َنيِذَلاَنإ ١ :ىلاعت لاقف كنفإلا
 ىِذَّلأَو وثإلا نم بسك ام مِكّنَم ٍيرخآ لك دول وح وه لب مك
 هباحصأو ””تباث نب ناسح كلذو 2" 4 4 ٌمِظَع ُباَّذَع دل َحبَّبِم ءةرتك ١و

 .اولاق ام اولاق نيذلا

 مِبيفنَأِب ُتَنِمْؤُمْلآَو َنوُنمْؤُملآ َّنظ ُهوُهْحهس َذإ ْذإ دَلَوَل » :ىلاعت لاق من
 هضساس

 ءهتّوقلت ذإ 8 :لاق مث ءهتححاصو بويأ وبأ لاق امك اولاقف يأ 0 4 اَربَخ

 وهو اميه رفكوُبَسَخَو لع هوب مُكل سس ام ركِهاَوْفَأِب َنوُلوَقَتَو كيتا
 0 4 ع هللا دنع

 :حطسم نم ركب يبأ ققوم
 ناكو ءركب وبأ :لاق «لاق ام امل لاق نميفو «ةشئاع يف اذه لزن املف

 الو ءادبأ ائيش حطسم ىلع قفنأ ال هللاو .هتجاحو هتبارقل حطسم ىلع قفني

 لو » :كلذ يف هللا لزنأفا ءانيلع لخدأو عةشئاعل لاق يذلا دعب ادبأ عفنب هعفنأ

 َنيكبَسَمْلاَو ىَرَقْل ىو أَوتْؤُي نأ ٍةعَسلآَو ركدم ٍلضفْل أولو ٍلتَأَي

 وي 2 لاو دص

 هلل َرِفْعَي نأ َنوُنحن الآ أَوُحَفَصَيْلَو أوُقَعَيَلَو هللا لمس ىف تريم
 0 مد مهم 0

 .© 4 مِحَر وفغ ُهَللاَو كَل

 )١( هريسفت يف هجرحأ اذكو «(9//317) يربطلا هحرحأو فيعض هدانسإ )١8/717(.

 .قاحسإ نبا نع القن )1/17/١( يربطلا ريسفت :رظناو )١1١(« ةيآلا :رونلا ةروس (؟)
 «لولس نب يبأ نب هللا دبع» قافنلا سأر هب سأر هب صحم ديعولا اذه نأ باوصلاو 2

 .ملعأ ىلاعت هللا و قحتسي ام هللا نم هيلع

 )١١(. ةيآ :رونلا ةروس (4)
 )١8(. ةيآ :رونلا ةروس (ه)

 )/71/١(. يربطلا ريسفت :رظناو «(57) ةيآ :رونلا ةروس (7)



 ه١ قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هللا رفغي نأ بحأل نإ هللاو ىلب :ركب وبأ لاقف :تلاق :قاحسإ نبا لاق

 هم اهعزنأ ال هللاو :لاقو هيلع قفني تناك يلا هتقفن حطسم ىلإ عجرف «يل

 ,"0ادبأ

 تباث نب ناسح ضرتعا لطعملا نب ناوفص نإ مث :قاحسإ نبا لاق

 كلذ عم اًرعش لاق ناسح ناك دقو «هيف لوقي ناك ام هغلب نيح «فيسلاب

 :لاقف ءرضم نم برعلا نم ملسأ نميو ؛هيف لطعملا نباب ضرعي
 دقو اوزع دق بيبالجلا ىسمأ

 هبحاص تنك نم همأ تلكث دق

 هذخاآف اودغأ يذلا يليتقل ام

 ةيماش حيرلا بش نيح رحبلاام

 يرصبت نيح ينم بلغأب اموي
 مهملاسأ نل نإف شيرق امأ

 ةلزعمب ىزعلاو تاللا اوكرتيو
 مه لوسرلا لاق ام نأ اودهشيو

 دلبلا ةضيب ىسمأ ةعيرفلا نباو

 دسألا نثرب يف ابشتنم ناك وأ

 درق الو اهاطعي هيف ةيد نم

 ديزلاب ربعلا ىمريو لئطغيف

 دربلا ضراعلا يرفك ىرفأ ظيغلم
 دشرلل تايغلا نم اوبسيني نح

 دمصلا دحاولل مهلك اودجسيو

 دكولاو هللا دهعب اوفويو قح

 بوقعي ئثدح امك :لاق مث «فيسلاب هبرضف «لطعملا نب ناوفص هضرتعاف

 يننإف ينع فيسلا بابذ قلت

 تباث نأ :يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 عمجف «ناسح برض نيح «لطعملا نب ناوفص ىلع بثو سامشلا نب سيق نبا

 هللا دبع هيقلف «جرزخلا نب ثراحلا نب راد ىلإ هب قلطنا مث ؛لبحب هقنع ىلإ هيدي

 (”رعاشب تسل تيجوه اذإ مالغ

 )١( يربطلا هجرحخأو ؛حيحص هدانسإ )1١8/8١( هخيرات يفو قاحسإ نبا نع )514/5(.

 )١( يف ريثك نباو (118/5) يربطلا هحرخأو «(74/5) يقهيبلا هحرخأ :لسرم هدانسإ
 ةيادبلا )١5577/54(.



 نها ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ام هللاو !فيسلاب ناسح برض كبجعأ امأ :لاق ؟اذه ام «لاقف «ةحاور نبا

 ام ءيشب هللا لوسر ملع له :ةحاور نب هللا دبع هل لاق «هلتق دق الإ هارأ

 لوسر اوتأ مث ؛هقلطأف «لحرلا قلطأ «تأرتحا دقل :لاق «هللاو ال :لاق ؟تعنص

 :لطعملا نبا لاقف «لطعملا نب ناوفصو «ناسح اعدف «هل كلذ اوركذف يو هللا

 كي هللا لوسر لاقف «هتبرضف ءبضغلا ئلمتحاف «ناجهو يناذآ :هللا لوسر اي

 :لاق مث ؛مالسإلل هللا مهاده نأ يموق ىلع تهوشتأ ؛ناسح اي نسحأ :ناسحل

 ,20 هللا لوسر اي كل يه :لاق «كباصأ يذلا يف ناسح اي نسحأ

 هاطعأ كي هللا لوسر نأ «ميهاربإ نب دمحم ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 ةحلط يبأل الام تناك و «ةنيدملاب مويلا ةليدح ٍئب رصق يهو ئاحريب اهنم اًضوع

 يف ناسح هي هللا لوسر اهاطعأف « © هللا لوسر لآ ىلع امي قدصت لهس نبا

 تناكو «ناسح نب نمحرلا دبع هل تدلوف «ةيطبق ةمأ «نيريس هاطعأو هتبرض

 ءىاسنلا أي ام ءاًروصح ًالجر هودجوف «لطعملا نبا نع لكس دقل :لوقت ةشئاع

 ." اًديهش كلذ دعب لتق مث

 :كفإلا ثيدح يف هكارتشا نع ناسح راذتعا

 :اهنع هللا يضر ةشئاع نأش يف هلاق ناك يذلا نم رذتعي تباث نب ناسح لاق

 لفاوغلا موحل نم ىسرغ حبصتو ةييرب نزتام نازر ناصح

 لئاز ريغ مهدجم يعاسملا ماركو بلاغ نب ىؤل نم يح ةليقع
 لطابو ءوس لك نم اهرهطو اهميخ هللا بيط دق ةبذهم
 يئلامانأ ىلإ يطوس تعفر الف متمعز دق يذلا تلق دق تنك نإف

 لفاخنما نيز هللا لوسر لآل يترصنو تييح ام ىدوو فيكو

 ريثك نباو «(75/54) يقهيبلاو .هخيرات يف )1١3/7( يربطلا هجرخأو «لسرم هدانسإ )١(
 .السرم قاحسإ نبا نع مهلك (77/4) ةيادبلا ف

 .فيعضلا عاونأ نم وهو لسرم هدانسإ )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 لواطتملا روسم هنع رصاقت متهلك سانلا ىلع لاع بتر هل

 "”لحام يب ئرما لوق هنكلو طئالب سيل ليق دق يذلا نإف

 بئاغلا ةزوح ىمحأو انصح ههجو يف بارتلا ىثحأ تلعج

 :اهمأ ا تلاقف

 بكارلا ىلع برتلا كيثح نم 2هسمببآت ول ىدأ نصحلا
 نازرلاو ءحاضيإلا تايبأ حرش يف ديعس يبأ نب دمحأ تايبألا هذه ركذ

 .ةكرحلا ةليلقلا يهو ءدحاو ئبعم.لاقثلاو

 «سانلا موحل نم نطبلا ةصيمخ يأ «لفاوغلا موحل نم ىثرغ حبصتو :هلوقو

 :ليؤتلا فو فوجلا ولحو معطلا مدع وهو ءالثم ثرغلا برضو مهبايتغا يأ
 يف هذحأل لثملا برض ؟")4 نيم هيخَأ َمَحَل ّلُكَأَي نأ َرُحْدَحَأ ُتَِْأ )
 رشقي هنأك هيحأل متاشلاو ءمظعلا ىلع رتس محللا نأل ؛محللا لكأب ضرعلا

 .هرتس نم هيلع ام فشكيو

 هيف لوقي ام عمسي ال بئاغلا اذكو .ءسحي ال تيملا نأل ءاتيم :لاقو

 .تيملا محل لكأك ميرحتلا يف وه مث «باتغملا

 لاق امك ءرشلا نع نميولق فئافعلا :ديري «لفاوغلا موحل نم :هلوقو

 "4 ِتَتِمْؤُمْلا ٍتَلِفَفْلا تدكّصخُبلا روُمَرَي َنيِذَلأ نإ » :هناحبس
 رطخ الو طق هب نممهي مل رشلا نم هب نيمر يذلا نأل ؛«تالفاغ نهلعج

 .فافعلاب فصولا نم نوكي ام غلبأ اذهو «هنع ةلفغ يف نهف ؛نميولق ىلع

 )١( ءا/ه/4) يقهيبلاو (؟588) ملسمو «(5755) يراخبلا هجرخأ ,حيحص ربح 75(.

 ١١؟( ةيآ :تارجحلا ةروس )؟١1(.

 )5( ةيآ :رونلا ةروس )55(.
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 تس ةنس رخآ ىف ةيبيدحلا رمأ

 ناوضرلا ةعيب ركذو
 ءالاوشو ناضمر رهش ةنيدملاب كوع هللا لوسر ماقأ مث :قاحسإ نبا لاق

 .9"2 اًبرح ديري ال ءارمتعم ةدعقلا يذ يف جرخو

 :جورخلل سائلا رفدتسي لوسرلا

 نب ك8 هللا لوسر جوخو «بارعألا نم م رثك هيلع أطبأق ؛تيبلا نع هودصي وأ

 مرحأو «يدهلا هعم قاسو «برعلا نم هب قحل نمو راصنألاو نيرحاهملا نم هعم
 تيبلا اذهل اًرئاز جرح امنإ هنأ سانلا ملعيلو «ةبرح نم سانلا نمأيل ةرمعلاب

 .© هل اًمظعمو
 ةورع نع «يرهرلا باهش نب ملسم نب دمحم ئثدح :قاحسإ نبا لاق

 لوسر جرح :الاق هاثدح امهنأ مكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسم نع ريبزلا نبا

 نيعبس يدهلا هعم قاسو ءالاتق ديري ال «تيبلا ةرايز ديري ةيبيدحلا ماع هيي هللا

 رفن ةرشع نع ةندب لك تناكف «لجر ةئامعبس سانلا ناكو «ةندب

 .ةئم رشع

 :شيرق هتلعف ام

 :لاقف يبعكلا نايفس نب رشب هيقل ناسفعب ناك اذإ ح هللا لوسر جرخو

 دق «ليفاطملا ذوعلا مهعم اوجرخف كريسمب تعمم دق «شيرق هذه هللا لوسر اي

 يتقهيبلل (91/4) ةوبنلا لئالد 015/7١ يربطلا خيرات (7١5١؟/ص) رردلا :رظنا )١١(
 )١515/14(. ةياهنلاو ةيادبلاو

 )١714/4(. ةيادبلاو (577/ص) رردلا «.(7570/7) يريطللل خيرات :رظنا )١(
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 ءادبأ مهيلع اهلحدت ال هللا نودهاعي ىوط يذب اولزن دقو «رومنلا دولج اوسبل

 لوسر لاقف لاق ميمغلا عارك ىلإ اهومدق دق مهليخ يف ديلولا نب دلاخ اذهو

 نيبو ئيب اولح ول مهيلع اذام ءبرحلا مهتلكأ دقل !شيرق حيو اي : نع هللا

 اولخد مهيلع هللا يرهظأ نإو ءاودارأ يذلا ناك نوباصأ مه نإف ؛«برعلا رئاس

 لازأ ال هللاوف شيرق نظن امف ةوق مهيو اولتاق اولعفي مل نإو «نيرفاو مالسإلا يف
 نم :لاق مث «ةفلاسلا هذه درفنت وأ هللا هرهظي ىح هب هللا ئئعب يذلا ىلع دهاجأ

 _ 0 ؟7 اهب مه يلا مهقيرط ريغ قيرط ىلع انب جرخي لحر
 :لاق ملسأ نم الجر نأ :ركب يبأ نب هللا دبع نئدحف :قاحسإ نبا لاق

 اوجرخ املف «باعش نيب «لرحأ اًرعو اقيرط ممي كلسف :لاق هللا لوسر اي انأ

 ؛يداولا عطقنم نع ةلهس ضرأ ىلإ اوضفأو نيملسملا ىلع كلذ قش دقو «هنم

 :لاقف «كلذ اولاقف «هيلإ بوتنو هللا رفغتسن اولوق :سانلل يو هللا لوسر لاق

 .””اهولوقي ملف «ليئارسإ نب ىلع تضرع يلا ةظحللا اهنإ هللاو

 ؛ضمحلا يرهظ نيب نيميلا تاذ اوكلسا :لاقف هو سانلا هللا لوسر رمأف

 كلسف لاق «ةكم لفسأ نم ةيبيدحلا طبهم رارملا ةينث ىلع مهجرخت قيرط ف

 ؛مهقيرط نع اوفلاخ دق شيلا ةرتق شيرق ليخ تأر املف «قيرطلا كلذ شيجلا

 رارملا ةينث يف كلس اذإ ىح كي هللا لوسر جرخو «شيرق ىلإ نيضكار اوعجر
 ءقلخب اهلا وه امو تألح ام :لاق «ةقانلا تألخ :سانلا تلاّقف «هتقان تكرب

 يئنولأسي ةطحخ ىلإ مويلا شيرق ينوعدت ال .ةكم نع ليفلا سباح اهسبح نكلو
 «هللا لوسر اي :هل ليق «اولزنا :سانلل لاق مث ءاهايإ مهتيطعأ الإ محرلا ةلص اهيف

 دبعو (1811) (4187) (77177) «(؟1١07) يراحبلا هجرخأو ءحيحص هدانسإ )١(
 (؟1750) (؟1/59) دواد وبأو 8١"( تك و/4) دمحأو (549) (87؟0) قازرلا
 .(19/5) يقهيبلاو (5717/7) هخيرات ف يربطلاو ١5( - 4/70) يناربطلاو

 )١75/5( ةياهنلاو ةيادبلا يفو (577/9) «هخيرات» يف يربطلا هجرخأ «لسرم هدانسإ (5)

 .قاحسإ نبا نع الَقن
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 (ةباحصلا نم ًالجر هاطعأف هتنانك نم اًمهس جرخأف ؛هيلع لزتن ءام يداولاب ام

 برض يح ءاورلاب شاجف «هفوج يف هزرغف :بلقلا كلت نم بيلق يف هب لزنف
 .؟"7دطعب هنع سانلا

 يذلا نأ :ملسأ نم لاحر نع ملعلا لهأ ضعب ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 نب رمعي نب ريمع نب بدنج نب ةيحان م هللا لوسر مهسب بيلقلا يف لزن

 وهو «ةثراح يبأ نب ىصفأ نب ملسأ نب نزام نب مهس نب ةلئاو نب رمع نب مراد
 .2 26 هللا لوسر ندب قث

 ناك بزاع نب ءاربلا نأ :ملعلا لهأ ضعب يل معز دقو :قاحسإ نبا لاق

 ."7ناك كلذ يأ ملعأ هللاف « يو هللا لوسر مهسب تلزن يذلا انأ :لوقي

 لزن يذلا وه هنأ اننظ دق «ةيحان اهلاق رعش نم اتايبأ ملسأ تدشنأ دقو

 بيالقلا يف ةيحانو ءاهولدب تلبقأ راصنألا نم ةيراح نأ ملسأ تمعزف «مهسلاب

 :تلاقف «سانلا ىلع حيمب

 اكنودمحي سانلا تبيأر نإ اكنود ىولد حئاملا اهيأ اي

 (© اكنودجمبو اًريخ نوثي
 :سانلا ىلع حيمب بيلقلا يف وهو «ةيحان لاقف :قاحسإ نبا لاق

 ةيجان يمساو حئاملا انأ ئبأ ةينامب ةيراج تملع دق

 )١( «(؟ا/ل9) ال١91 يراخبلا هحرخأو «ءحيحص هدانسإ )5١85( )1:849511١((«

 «(؟17549) دواد وبأو (”81 75579/54) دمحأو «(717/59) ,«(941/70) قازرلا دبعو

 ) »)776١ياربطلاو ٠0/١5 - 9( ةوبنلا لئالد يف يقهيبلاو (1717/7) يربطلاو

.)494/5( 

 )١55/4( ةيادبلا يف ريثك نبا هدروأو (1755/1) يربطلا هجرخأو «فيعض هدانسإ (؟)
 .قاحسإ نبا نع امهالك

 .هجيرخت مدقتو «فيعض هدانسإ (©)
 .قاحسإ نبا نع )١76/54( ةيادبلاو )١15/5( يربطلا خيرات رظنا (5)
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 ()0ةييداعلا رودص دنع اهتنعط ةيهاو شاشر تاذ ةنعطو

 ءاقرو نب ليدب هاتأ كيو هللا لوسر نأمطا املف :هثيدح يف يرهزلا لاقف

 هنأ مهربخأف ؟هب ءاج يذلا ام :هولأسو هوملكف «ةعازخ نم لاجر يف «يعازخلا

 لاق دق ناك دقو «هتمرحل امظعمو «تيبلل اًرئاز ءاج امنإو ءابرح ديري تأي مل

  نولجعت مكنإ «شيرق رشعم اي :اولاقف شيرق ىلإ اوعجرف «نايفس نب رشبل كلذ
 مهومتاف «تيبلا اذه اًرئاز ءاح امنإو «لاتقل تأي مل اًدمحم نإ دمحم ىلع

 «ةونع انيلع اهلحدي ال هللاوف ءالاتق ديري الو ءاح ناك نإو :اولاقو مهوهبحو

 ."”برعلا انع كلذب ثدحت الو

 ال ءاهكرشمو اهملسم « © هللا لوسر حصن ةعازخ ناكو :يرهرلا لاق

 .ةكم, ناك ائيش هنع نوفخي

 :َم هللا لوسر ىلإ شيرق لسر
 «يؤل نب رماع نب اخأ ,ءفيخألا نب صفح نب زركم هيلإ اوثعب مث :لاق

 هللا لوسر ىلإ ىهتنا املف ءرداغ لحجر اذه :لاق البقم # هللا لوسر هآر املف

 ىلإ عجرف «هباحصأو ليدبل لاق امم اًوحن يي هللا لوسر هل لاق ؛هملكو هي

 .كّيي هللا لوسر هل لاق اب مهربخأف شيرق

 «شيباحألا ديس ذئموي ناكو «نابز نبا وأ ةمقلع نب سيلحلا هيلإ اوثعب مث

 نإ :لاق تي هللا لوسر هآر املف «ةنانك نب ةانم دبع نب ثراحلا نب دحأ وهو

 ليسي يدحلا ىأر املف هاري ىح ههجو يف يدهلا اونعباف «نوهلأتي موق نم اذه

 مث ؛هلحم نع سبحلا لوط نم هرابوأ لكأ دقو ؛هدئالق يف يداولا ضرع نم هيلع

 ؛كلذ مهل لاقف «ىأر امل اًماظعإ هي هللا لوسر ىلإ لصي ملو ءشيرق ىلإ عحر
 ."7 كل ملع ال يبارعأ تنأ امنإف «سلحا :هل اولاقف لاق

 .هجيرخت مدقت )١(

 .حيحص ثيدح وهو هجيرخت مدقت (6)
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 دنع بضغ سيلحلا نأب :ركب يبأ نب هللا دبع نثدحف :قاحسإ نبا لاق

 اذه ىلع الو «مكانفلاح اذه ىلع ام هللاو «ءشيرق رشعم اي :لاقو كلذ

 هديب سيلحلا سفن يذلاو !هل اًمظعم ءاج نم هللا تيب نع دصيأ ؛مكاندقاع

 لاق ءدحاو لحجر ةرفن شيباحألاب نرفنأل وأ ءهل ءاج ام نيبو دمحم نيب نلختل

 .©0 هب ىضرن ام انسفنأل ذحخأن يح سيلح اي اانع فك هم :هل اولاقف

 دوعسم نب ةورع لي هللا لوسر ىلإ اونعب مث :هنيدح يف يرهزلا لاق
 ىلإ هومتنعب نم مكنم ىقلي ام تيأر دق نإ ءشيرق رشعم اي :لاقف «يفقنلا
 - دلو ٍنإو دلاو مكنأ متفرع دقو ءظفللا ءوسو فينعتلا نم مكءاح اذإ دمحم

 نم تعمجف «مكبان يذلاب تعمس دقو -سمه دبع تنب ةعيبسل ةورع ناكو

 اندنع تنأ ام «تقدص اولاق «يسفنب مكتيسآ يح مكتنج مث «يموق نم نيعاطأ

 دمحم اي :لاق مث هيدي نيب سلجف « ّهَّنغ هللا لوسر ىتأ يح جرخف مهتع

 دق شيرق مهنإ ممب اهضفتل كتضيب ىلإ مهي تىج مث سانلا شابوأ تعمجأ
 اهلخدت ال هللا نودهاعي رومنلا دولج اوسبل دق .ليفاطملا ذوعلا اهعم تجرح

 ركب وبأو :لاق .اًدغ كنع اوفشكنا دق ءالومب نأكل هللا ماو .اًدبأ ةونع مهيلع

 فشكنن نحنأ «تاللا رظب صصما :لاقف «دعاق هَ هللا لوسر فلحخ قيدصلا

 دي الول هللاو امأ :لاق «ةفاحق يبأ نبا اذه :لاق ؟دمحم اي اذه نم :لاق ؟هنع

 لوسر ةيحل لوانتي لعج مث :لاق ءامب هذه نكلو ءامب كتأفاكل يدنع كل تناك
 يف 8 هللا لوسر سأر ىلع فقاو ةبعش نب ةريغملاو :لاق .هملكي وهو 28 هللا
 ففكا :لوقيو لع هللا لوسر ةيحل لوانت اذإ هدي عرقي لعجف :لاق ديدحلا

 ام !كحيو :ةورع لوقيف لاق كيلإ لصت ال نأ لبق نع + هللا لوسر هجو نع كدي

 ؟دمحم اي اذه نم ةورع هل لاقف تم هللا لوسر مسبتف :لاق !كظلغأو كعظفأ

 الإ كتأوس تلسغ لهو ردغ يأ :لاق «ةبعش نب ةريغملا كيحأ نبا اذه :لاق

 نبا نع )١554( ةيادبلا يف ريثك نباو (574/5) يربطلا هجرخأو «لسرم هدانسإ )١١(
 .قاحسإ
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 سمألاب 00(

 هب ملك امم وحنب هي هللا لوسر هملكف ءيرهزلا لاق :قاحسإ نبا لاق

 .ابرح ديري تأي مل هنأ هربخأو هباحصأ

 الإ أضوتي ال «هباحصأ هب عنصي ام ىأر دقو هو هللا لوسر دنع نم ماقف

 الإ ءيش هرعش نم طقسي الو «هوردتبا الإ اقاصب قصبي الو ءهءوضو اوردتبا

 ف ىرسك تئح دق نإ «شيرق رشعم اي :لاقف «شيرق ىلإ عجرف ءهوذخأ
 موق يف اكلم تيأر ام هللاو نإو ؛هكلم يف يشاجنلاو ؛هكلم يف رصيقو .هكلم
 .مكيأر اورف ءادبأ يشل هنوملسي ال اموق تيأر دقلو ؛هباحصأ يف دمحم لثم طق

 شارح اعد لو هللا لوسر نأ :ملعلا لهأ ضعب نيثدحو :قاحسإ نبا لاق

 «بلعثلا هل لاقي هل ريعب ىلع هلمحو «ةكمب شيرق ىلإ هثعبف «يعازخلا ةيمأ نبا

 هلتق اودارأو كأي هللا لوسر لمج هب اورقعف «هل ءاج ام هنع مهفارشأ غلبيل

 ."7 كيم هللا لوسر ىتأ ىح «هليبس اولخف «شيباحألا هتعنمف
 نبا ىلوم ةمركع نع مهأ ال نم ضعب ٍنئدح دقو :قاحسإ نبا لاق

 ءالجر نيسمخ وأ مهنم الجر نيعبرأ اوثعب اوناك اًشيرق نأ :سابع نبا نع سابع
 ءاّدحأ هباحصأ نم مهل اوبيصيل هللا لوسر ركسعب اوفيطي نأ مهورمأو

 اوناك دقو «مهليبس ىلحو ءمهنع افعف يو هللا لوسر مك ىتأف اذحنأ اوذخأف

 .لبنلاو ةراجحلاب يي هللا لوسر ركسع يف اومر
 ءاج ام شيرق فارشأ هنع غلبيف «ةكم ىلإ هثعبيل باطنخلا نب رمع اعد مث

 نب يدع نم ةكم. سيلو ءيسفن ىلع اشيرق فاحأ ىنإ هللا لوسر اي :لاقف «هل

 كلدأ نيكلو ءاهيلع يظلغو ءاهايإ يوادع شيرق تفرع دقو «نيعنمي دحأ بعك

 نافع نب نامثع هي هللا لوسر اعدف نافع نب نامثع «ئم امي زعأ لحجر ىلع

 يف ريثك نبا هدروأو 5537/5١ «هخيرات» يف يربطلا هجرخأو «لضعم هدانسإ (؟9

 .قاحسإ نبا نع )١717/54( ةيادبلا
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 ءاج امنإ هنإو ءبرحل تأي مل هنأ مهربخي شيرق فارشأو نايفس يبأ ىلإ هثعبف

 .©) هتمرحل امظعمو «تيبلا اذهل ارئاز

 صاعلا نب ديعس نب نابأ هيقلف «ةكم ىلإ نامثع جرخف :قاحسإ نبا لاق

 ةلاسر غلب ىح هراحأ مث «هيدي نيب هلمحف ءاهلخدي نأ لبق وأ .ةكم لحد نيح

 نع مهغلبف «شيرق ءامظعو نايفس ابأ ىتأ ىح نامثع قلطناف « ْهَتَع هللا لوسر

 يي هللا لوسر ةلاسر نم غرف نيح نامنعل اولاقف .هب هلسرأ ام تي هللا لوسر

 هب فوطي ّىح لعفأل تنك ام :لاقف ءفطف تيبلاب فوطت نأ تئش نإ مهيلإ

 نامثع نأ نيملسملاو كتي هللا لوسر غلبف ءاهدنع شيرق هتسبتحاو تي هللا لوسر

 .لتق دق (©”نافع نبا

 ناوضرلا ةعيب

 لاق © هللا لوسر نأ :ركب ىبأ نب هللا دبع نيثدحف :قاحسإ نبا لاق

 2 هللا لوسر اعدف «موقلا زحانن يح حربن ال :لتق دق نامثع نأ هغلب نيح

 :نولوقي سانلا ناكف «ةرجشلا تحت ناوضرلا ةعيب تناكف «ةعيبلا ىلإ سانلا

 هللا لوسر نإ :لوقي هللا دبع نب رباج ناكو «توملا ىلع تي هللا لوسر مهعياب

 .رفن ال نأ ىلع انعياب نكلو «توملا ىلع انعيابي مل هِي

 ا ا

 0 نامثع رمأ نم .ركذ يذلا نأ

 :ةندهملا

 يئب اخأ ءورمع نب ليهس شيرق تثعب مث :يرهزلا لاق :قاحسإ نبا لاق

 .قاحسإ نبا نع )١77/4( ةيادبلا فو )77١/7( يربطلا هجرخأو «فيعض هدانسإ )١(
 .قباسلا يف هجيرخت مدقت )١(

 .قاحسإ نبا نع ًالقن )١717/4( ةيادبلا فو (177/7) يربطلا هجرحأو «لسرم هدانسإ (؟)
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 يف نكي الو .هحلاصف اًدمحم تئا :هل اولاقو هي هللا لوسر ىلإ «يؤل نب رماع

 انيلع اهلخخد هنأ انع برعلا ثدحت ال هللاوف ءاذه هماع انع عجري نأ الإ هحلص

 دارأ دق :لاق ًالبقم © هللا لوسر هآر املف ءورمع نب ليهس هاتأف ءاَدبأ ةونع

 هللا لوسر ىلإ ورمع نب ليهس ىهتنا املف «لجرلا اذه اونعب نيح حلصلا موقلا
 .حلصلا امهنيب ىرح مث ءاعحارتو ؛مالكلا لاطأف ملكت هه

 :ةندهلا نم رمع فقوم

 ركب ابأ ىتأف «باطخلا نب رمع بثو «باتكلا الإ قبي ملو رمألا مأتلا املف

 :لاق ؟نيملسملاب انسل وأ :لاق «ىلب :لاق ؟هللا لوسرب سيلأ ءركب ابأ اي :لاقف

 لاق ؟اننيد يف ةيندلا يطعن مالعف :لاق ىلب :لاق ؟نيكرشملاب اوسيل وأ :لاق «ىلب

 دهشأ انأو :رمع لاق هللا لوسر هنأ دهشأ ينإف ؛هزرغ مزلا ؛رمع اي :ركب وبأ
 ؟هللا لوسرب تسملأ هللا لوسر اي :لاقف هيَ هللا لوسر ىتأ مث للا لوسر هنأ

 :لاق ؟نيكرشملاب اوسيل وأ :لاق «ىلب :لاق ؟نيملسملاب انسل وأ :لاق «ىلب :لاق

 فلاخأ نل «هلوسرو هللا دبع انأ :لاق ؟اننيد يف ةيندلا يطعن مالعف لاق «ىلب

 يلصأو موصأو قدصتأ تلز ام :لوقي رمع ناكف :لاق !ئعيضي نلو «هرمأ

 توحجر ّح «هب تملكت يذلا يمالك ةفاخم «ذئموي تعنص يذلا نم «قتعأو

 .2 اًريغ نوكي نأ

 ناوضر بلاط يبأ نب يلع هدو هللا لوسر اعد مث :لاق :حلصلا طورش

 فرعأ ال :ليهس لاقف :لاق ةميحرلا نمحرلا هللا مسب :بتكا «لاقف «هيلع هللا
 ,مهللا كمساب بتكا :هَّي هللا لوسر لاقف «مهللا كمساب بتكا نكلو ءاذه

 نب ليهس كيو هللا لوسر دمحم هيلع حلاص ام اذه :بتكا :لاق مث ءاهبتكف

 بتكا نكلو «كلتاقأ مل هللا لوسر كنأ تدهش ول :ليهس لاقف ؛لاق ءورمع

 دمحم هيلع حلاص ام اذه :بتكا :ِ© هللا لوسر :لاقف :لاق «كيبأ مساو كمسا
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 رشع سانلا نع برحلا عضو ىلع احلطصا ءورمع نب ليهس هللا دبع نبا
 نم اًدمحم ىتأ نم هنأ ىلع ,ضعب نع مهضعب فكيو سائلا نهيف نمأي نينس
 هودري مل دمحم عم نمث اشيرق ءاج نمو ,مهيلع هدر هيلو نذإ ريغب شيرق
 نأ بحأ نم هنإو «لالغإ الو لالسإ ال هنإو ,ةفوفكم ةبيع اننيب نإو هيلع

 شيرق دقع يف لخدي نأ بحأ نمو .هيف لخد هدهعو دمحم دقع يف لخدي
 .هيف لخد مهدهعو

 ركب ونب تبثاوتو ءهدهعو دمحم دقع يف نحن :اولاقف ةعازح تبثاوتف

 لخدت الف ءاذه كماع انع عحرت كنأو ,مهدهعو شيرق دقع يف نحن :اولاقف

 تمقأف «كباحصأب اهتلخدف كنع انجرخ «لباق ماع ناك اذإ هنإو ؛ةكم انيلع

 ."”اهريغب اهلخدت ال ءبرقلا يف فويسلا بكارلا حالس كعم ءاثالث ام

 :ليهس نب لدنج يبأ ةصق

 وبأ ءاج ذإ ءورمع نب ليهسو وه باتكلا بتكي هك هللا لوسر انيبف
 دقو تي هللا لوسر ىلإ تلفنا دق ديدحلا ف فسري ورمع نب ليهس نب لدنج

 اهآر ايؤرل ؛حتفلا يف نوكشي ال مهو اوجرخ هيي هللا لوسر باحصأ ناك

 لوسر هيلع لمحت امو ؛عوحرلاو حلصلا نم اوأر ام اوأر املف هي هللا لوسر

 نوكلهي اوداك يح ؛ميظع رمأ كلذ نم سانلا ىلع لحد هسفن يف يي هللا
 دمحم اي :لاق مث «هبيبلتب ذخأو ءههجو برضف هيلإ ماق لدنح ابأ ليهس ىأر املف

 هرتني لعجف «ءتقدص لاق ءاذه كيتأي نأ لبق كنيبو ئيب ةيضقلا تحل دق

 رشعم اي :هتوص ىلعأب خرصي لدنح وبأ لعجو «شيرق ىلإ هدريل هرجيو «هبيبلتب
 لاقف ءممي ام ىلإ سانلا كلذ دازف ؟ئيد يف ينونتفي نيكرشملا ىلإ درأأ نيملسملا

 نم كعم نملو كل لعاج هللا نإف بستحاو ربصا «لدنج ابأ اي :ْلي هللا لوسر

 ىلع مهانيطعأو ءاحلص موقلا نيبو اننيب اندقع دق انإ ءاًحرخمو اًجرف نيفعضتسملا

 يبأ عم باطنخلا نب رمع بثوف :لاق ءممي ردغن ال انإو هللا دهع انوطعأو «كلذ

 .هجيرخت مدقت )١(



 اكن قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 مد امنإو ءنوكرشملا مه امنإف !لدنج ابأ اي ربصا :لوقيو .هبنح ىلإ يشمي لدنح

 نأ توحر :رمع لوقي :لاق هنم فيسلا مئاق نديو :لاق ءبلك مد مهدحأ

 .ةيضقلا تذفنو هيبأب لحرلا نضف :لاق «هابأ هب برضيف فيسلا ذخأي

 حلصلا ىلع اودهش نم
 نم ًالاجر حلصلا ىلع دهشأ باتكلا نم ك# هللا لوسر غرف املف

 دبعو «باطخملا نب رمعو «قيدصلا ركب وبأ «نيكرشملا نم ًالجرو نيملسملا

 دومحمو «صاقو يبأ نب دعسو «ورمع نب ليهس نب هللا دبعو فوع نب نمحرلا

 بتكو «بلاط يبأ نب يلعو «كرشم ذئموي وهو ءصفح نب زركمو ةملسم نبا

 .ةفيحصلا بتاك وه ناكو

 :لالحإلا

 ف يلصي ناكو لحلا يف اًبرطضم © هللا لوسر ناكو :قاحسإ نبا لاق

 ناكو .هسأر قلحف سلج مث ؛هرحنف هيده ىلإ ماق حلصلا نم غرف املف مرحلا
 املف «يعازخلا لضفلا نب ةيمأ نب شارخ مويلا كلذ يف غلب اميف هقلح يذلا

 .©"' نوقلحيو نورحني اوبئاوت قلحو رحن دق © هللا لوسر نأ سانلا ىأر
 نبا نع «دهاجب نع «حيمب يبأ نب هللا دبع ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 : هللا لوسر لاقف .نورخآ رصقو ؛ةيبيدحلا موي لاجر قلح :لاق «سابع

 اولاق .نيقلحملا هللا محري :لاق ؟هللا لوسر اي نيرصقملاو اولاق «نيقلحملا هللا محري

 ترهاظ ملف :هللا لوسر اي :اولاقف «نيرصقملاو :لاق ؟هللا لوسر اي نيرصقملاو

 .©” اوكشي مل :لاق ؟نيرصقملا نود نيقلحملل ميحرتلا

 88 هللا لوسر نأ :سابع نبا نع ,دهاجم ئثدح :حيحب يبأ نب دبع لاقو

 كلذب ظيغي «ةضف نم ةرب هسأر يف ؛ءلهج يبأل المج هاياده يف ةيبيدحلا ماع ىدهأ

 .هجيرخت مدقت )١(
 نباو هدا ةبيش يأ نباو علمه دمحأ هج رخأو «حيحص هدانسإ 4

 .(601/ يربطلا خيراتو 550/5 يمهيبلاو (5١5ه) هجام
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 ,20 نيكرشملا

 نم هيو هللا لوسر فرصنا مث :هثيدح يف يرهرلا لاق :حتفلا ةروس لوزن

 2 :حتفلا ةروس تلزن (ةنيدملاو ةكم نيب ناك اذإ ئح كلفاق كلذ ههجو

 ّمَتْيَو َرَخَأَت اَمَو كَلبْنَذ نِم ٌمّدَقَت اَم هلا َكَلَرِفغَمل ان اَحَتَف كل انت
 .94اَمي 8 سب اطَرِص ص َكَيِدَيَو كيِلَع رهَتَمَعَن

 :هؤانث لح لاقف ؛ةعببلا ركذ نم ىهتنا قح «هباحصأ فو هيف تناك مث

 نَمف عويد َقَوَق هللا دي هللا َتوَعياَبي اَمَنِإ َكَتوُعياَبُي نأ( ّنِإ ١

 هيتؤيسف هللا هيلع َدَهنَع ام ّقَوَأ َنَمَو وسفن لع ُتكَدَي اَمَنِإَف تكد

 .74 اًميِظَع اًوَجَأ

 هعم جورخلل مهزفتسا نيح :لاق مث «بارعألا نم هنع فلخت نم ركذ من ١

 املا وم انَتلَعَش بارغألا َنِم وُقْلَخُمْلا كَل ُلوُقَيَس ل » :هيلع اوأطابتف

 وُهْلَخُملآ وقيس # :هلوق ىلإ ىهتنا ئح عمهربخ نع ةصقلا مث 4 اوله

 أوُلَّدَبُي نأ تروُديري مكنت انوُرَ اَموُذْحََعل َمياَعُم ول زمقلطنأ اَذِإ

 نع ةصقلا مث .. 4 لبق نم , هللا لاق َمكِلَدَح ان وُعبَتَت نل لق هللا ملك

 ”” ديدشلا سأبلا يلوأ موقلا داهج نم مهيلع ضرع امو مهربحت

 سراف :لاق «سابع نبا نع
 )١795(( دواد وبأو (؟09 3559 )570/١ دمحأ هجرخأو ءحيحص هدانسإ )١(
 )١١1١54( ؛.(5١١١) يناربطلاو «(578/5) يربطلاو )5١٠١( «(؟175١٠3) هجام نباو
 .(5١؟/5) يقهيبلاو (١١؟519١)

 .(501) ةيآ :حتفلا ةروس (1)

 )٠١(. ةيآلا :حتفلا ةروس (1)

 )١1(. ةيالا :حتفلا ةروس (5)
 )١(. ةيآلا :حتفلا ةروس(5)

 .حيحص ثيدح (7)



 ع قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 سأبلا ولوأ :لاق هنأ يرهُرلا نع «مهقأ ال نم ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 .باذكلا عم ةفينح :ديدشلا

 كَلتوُعياَبُي ذِإ َتيِمْؤُمْلا نع ُهَّلل ل :ىلاعت لاق مث

 بيرق اَحَنَف َمُهَّبنََو او ْمِهَلَع ةكيكشلآ َلَردأَك ميول ام َمِلَعق ِةَرَجَشلآ َتْحَت

 َمناَعَم ُهَّللآ 8 اًميكَح اريِزَع هَل ا ةَريثك َمَياَغَمَو

 َنوُكَتِلَو َمُكَدَع ٍساَنلآ َىِدَيَأ ٌفكَو هذه ركل َلَجَعَف اهيوُدُحَأَت مدح

 دق اَيَلَع اوُرِدَقَت ْمَل ىَرْخأَو اًميقَتَسُم اطَّرِص َمُكَيِدَهيَو َنيِييؤملل َةَي هَي

 20 4 ريق ءَْس لك لع هلآ ناكو ١ به طا

 نيذلا رفنلا ينعي نعي «ممي هنم رفظلا دعب «لاتقلا نع هايإ هفكو هسبحم ركذ مث

 مكَدَع مُهيدَْأ نك ىذَلآ َوُهَو » ىلاعت لاق مث هنع مهفكو مهنم باصأ

 اَمب ُهَّللا َناكَو ْدِهلَع مكرفطأ نأ ِدْعَب ْنِم كم نطَبي مَع ميدي

 نع ْمُكوُدَصَو اورفك يذلا ذآ مَن مه ظ :ىلاعت لاق مث 4 اًريِصَب َنوُلَمَعَت
 24 ل نأ اًفوُكَعَم َىَدَطَآَو ِماَرَحْلا دِجَسَمْل

 تتِمْؤُم اس َنوُنِمْؤُم لاَجر اَلَوَلَو » : ىلاعت لاق مث :قاحسإ نبا لاق

 :يأ «مرغلا :ةرعماو 4 لِع ريع زعم مهني مُكييِصْنَف مُهوُعطت نأ ْمُهوُمَلعَت َمّل

 .""مهيلع هشخي ملف مثإ امأف «هتيد اوجرختف ملع ريغب ةرعم مهنم اوبيصت نأ

 ُمِهيوُلَف يفاوُرفك يذلا َلَعَج ْذِإ) :ىلاعتو كرابت لاق مث :قاحسإ نبا لاق

 نيرا لا وسب بكي نأ ىح نحب ورمع نب ليبس نعب يجي يم
 اوسَر لع ُدَنيكَس هلآ َلَوَأَف ) :ىلاعت لاق مث هلل لوسر اًدمحم نأو ؛ميحرلا

 1 اَهَلَهَأَو اي ّقَحُأ اواو ىَوَقَتلآ ةَمِلَك َرُهَمَرْلَو َيْؤُمْلا َلَعَو

 ردلاو «(27/77) يربطلا هجرخأو ءفيعض هدانسإو )/١-51(« ةيآلا :حتفلا ةروس (1)
 .(77/5) روثنملا

 .قاحسإ نبا نع (10 :57/77) يربطلا ريسفت :رظنا «(75 ١- 4) ةيآلا :حتفلا ةروس (؟)
 .هجيرخت مدقت )١5(( ةيآلا :حتفلا ةروس (؟)

 .(؟55) ةيآلا :حتفلا ةروس (4)

4 

0 

َ 
 ا
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 .هلوسرو هدبع اًدمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشو ديحوتلا

 0 | قَحْلب يآ ُهلوُسَر ُهَلأ فَدَص ّدَقْل ١ :ىلاعت لاق مث

 رصَقََو َو َمُكَسوُوُر َنيقليع ترييماَ هللا َءاَش نإ َماَرَحْلا َدِجَتَمْل

 هنأ أ فار يلا ل لوسر اور يأ ٠١ 4و لاي َوُفاََغ

 :هعم 4 َنيِرَصَفُمَو ْمُكَسوُوُر َنيقلع » :لوقيو «فاخي ال انمآ ةكم لح ديس
 كَللاَذ ِنوُد نِم َلَعَجَف أوُمَلَعَت َمَل ام » كلذ نم 4 َمِلَعَف تفاعلو

 .ةيبيدحلا حلص !“ 4 اًبيِرق

 ناك امنِإ ؛هنم مظعأ ناك هلبق حتف مالسإلا يف حتف امف :يرهُزلا 0

 سانلا نمأو «برحلا تعضوو «ةندحلا تناك املف «سانلا ىقتلا ثيح لاتقلا

 مالسإلاب دحأ ملكي ملف «ةعزانملا و ثيدحلا يف اوضوافتف اوقتلاو اًضعب مهضعب

 لبق مالسإلاو ناك نم لثم نيتنسلا كلت لحد دقلو هيف لحد الإ اًئيش لقعي
 ."7 رثكأ وأ كلذ

 حلصلا دعب ةكمب نيفعضتسملا رمأ
 وبأ هاتأ ةنيدملا كيو هللا لوسر مدق املف :قاحسإ نبا لاق :ريصب يىبأ ةصق

 كيو هللا لوسر مدق املف «ةكمب سبح نم ناكو «ةيراج نب ديسأ نب ةبتع ريصب

 نب قيرش نب سنخألاو «ةرهز نب ثراحلا دبع نب فوع دبع نب رهزأ هيف بتك

 ىؤل نب رماع نب نم الحر انعبو كَ هللا لوسر ىلإ يفقثلا بهو نب ورمع
 لاقف ءسنخألاو رهزألا باتكب َِيَو هللا لوسر ىلع امدقف ءمحل ىلوم هعمو

 حلصي الو «تملع دق ام موقلا ءالؤه انيطعأ دق انإ ريصب ابأ اي :# هللا لوسر

 ءاجرخمو اجرف نيفعضتسملا نم كعم نملو كل لعاج هللا نإو «ردغلا اننيد يف انل

 )١( ةيآلا :حتفلا ةروس )737(.

 )١( ةيآلا :حتفلا ةروس )70(.
 )"( يربطلا ريسفت :رظنا )١7/ )05 »57.قاحسإ نبا نع



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 !؟نيد يف ئنونتفي نيكرشملا ىلإ يندرتأ هللا لوسر اي :لاق ءكموق ىلإ قلطناف
 نيفعضتسملا نم كعم نملو كل لعجيس ىلاعت هللا نإف قلطنا «ريصب ابأ اي :لاق

 .اجرخمو اجرف

 هعم سلجو «رادج ىلإ سلج «ةفيلحلا يذب ناك اذإ يح ءامهعم قلطناف

 :لاق «معن :لاقف ؟رماع نب اخأ اي اذه كفيس مراصأ :ريصب وبأ لاقف «هابحاص

 ؛هلتق ىح هب هالع مث ءريصب وبأ هلتساف :لاق .تئش نإ ءرظنا لاق ؟هيلإ رظنا

 هآر املف ءدجسملا يف سلاج وهو كي هللا لوسر ىتأ يح اعيرس ىلوملا جرخو

 لوسر ىلإ ىهتنا املف ءاعزف ىأر دق لحرلا اذه نإ :لاق ءاعلاط هيو هللا لوسر

 قح حرب ام هللاوف .يجحاص مكبحاص لتق :لاق ؟كلام !كحيو لاق كي هللا

 اي :لاقف « كي هللا لوسر ىلع فقو يح فيسلاب اًحشوتم ريصب وبأ علط

 يدب تعنتما دقو موقلا ديب ئتملسأ «كنع هللا ىدأو ءكتمذ تفو ههللا لوسر

 ول برح شحم همأ ليو :ّ هللا لوسر لاقف :لاق .يب ثبعي وأ «هيف نتفأ نأ

 .لاجر هعم ناك

 لحاس ىلع «ةورملا يذ ةيحان نم «صيعلا لزن يح ريصب وبأ جرخ مث

 نيذلا نيملسملا غلبو ؛ماشلا ىلإ اهيلع نوذحأي اوناك يلا شيرق قيرطب «ءرحبلا

 ناك ول برح شحم همأ ليو :ريصب يبأل هي هللا لوسر لوق ةكمي اوسبح اوناك

 نيعبس نم بيرق مهنم هيلإ عمتحاف ؛ءصيعلاب ريصب يبأ ىلإ اوجرخف «لاجر هعم

 رمت الو «هولتق الإ مهنم دحأب نورفظي ال .شيرق ىلع اوقيض دق اوناكو ًالحر
 الإ مهماحرأب لأست لي هللا لوسر ىلإ شيرق تبتك يح اهوعطتقا الإ ريع ممك
 .""” ةنيدملاب هيلع اومدقف و هللا لوسر مهاوآف ؛مهي مهل ةحاح الف مهاوآ

 مهبحاص ريصب يبأ لتق ورمع نب ليهس غلب املف :قاحسإ نبا لاق

 ىح ةبعكلا نع يرهظ رحؤأ ال هللاو :لاق مث «ةبعكلا ىلإ هرهظ دنسأ ؛يرماعلا

 .حيحص ثيدح )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 هللاو هفسلا وحل اذه نإ هللاو :برح نب نايفس وبأ لاقف لحرلا اذه يدوي
 ("7ىدوي ال

 ةندهلا دعب تارجاهملا رمأ

 :ةبقع تنب مونلك مأ ةرجه
 نب ةبقع تنب موثاك مأ كيني هللا لوسر ىلإ ترحاهو :قاحسإ نبا لاق

 ىلع امدق نيح «ةبقع انبا ديلولاو ةرامع اهاوخأ جرف «ةدملا كلت يف طيعم يبأ

 يف شيرق نيبو هنيب يذلا دهعلاب امهيلع اهدري نأ هنالأسي م هللا لوسر
 .©) كلذ هللا ىبأ «لعفي ملف ةيبيدحلا

 د :لاق «ريبزلا نب ةورع نع «يرهزلا ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 بتكو «كلملا دبع نب ديلولا بحاص «ةدينه يبأ نبا ىلإ اباتك بتكي وهو هيلع

 َتَنِيْؤُملآ ْمكَءاَج اذ أَُعماَءَنيذَلآ اجيأتَي ل :ىلاعت هللا لوق نع هلأسي هيلإ
 القوتست يؤم نهوُمُِمِلَع نإف َنِبدَميِإِب م 1عأ ُدَّنلأ يهون سرج

 ام مهوُتاََو نه نول مه اَلَو مه لح ّنه ال ٍراَفُكلا ىلإ ٌنهوُعِجَرَت
 3 ورود سا و 3

 لَو ٌنهَروُجَ َنهوُمشيتاَ آذِإ نموت نأ َمكيلع حاتج الَو أوققنأ
 م رحم

 َمُكْلَد أوقفت آم أول لَو متقفنأ آَم تو » "'4ٍِفاَوَكلا مَصِعي أوك 2 ا 37

 2 ُهَلاَو مكَدَيَب مكح هللا مكح
 موي اًشيرق حلاص ناك ِهَتَي هللا لوسر نأ :ريبزلا نب ةورع هيلإ بتكف :لاق

 لوسر ىلإ ءاسنلا رحاه املف «هيلو نذإ ريغب ءاج نم مهيلع دري نأ ىلع ةيبيدحلا

 ةنحمب نحتما نه اذإ نيكرشملا ىلإ نددري نأ هللا ىأ «مالسإلا ىلإو ته هللا

 نإ مهيلإ نمتاقدص درب رمأو «مالسإلا يف ةبغر نئج امنإ نأ اوفرعف مالسإلا

 .قاحسإ نبا نع (115/1) يربطلا خي يرات :رظنا )١(

 .قاحسإ نبا نع ًالقن (550/7) يربطلا خيرات :رظنا (1)
 )7١7/5(. روثنملا ردلا يف ؛ءلسرم هدانسإو ,حيحص ثيدح )٠١(« ةيآلا ةنحتمملا ةروس (؟)



 2 7 دّنبأ :

 ل لوسر كاف ١ 4 دج اي لاو دكت كح أ كح كلذ
 نم ءاسن تاقدص نم لأسي نأ هب هرمأ يذلا لأسو «لاحرلا درو ءاسنلا ©

 الولو اولعف مه نإ ؛مهيلع نودري نيذلا لثم ؛مهيلع اودري نأو ؛نهنم اوسبح

 «لاجرلا در امك ءاسنلا ني هللا لوسر درل مكحلا اذه نم هب هللا مكح يذلا

 ددري ملو ءءاسنلا كسمأل ةيبيدحلا موي شيرق نيبو هنيب يذلا دهعلاو ةندهلا الولو

 . دهعلا لبق تاملسملا نم هءاج ني عنصي ناك كلذكو ءاقادص نه

 لحو زع هللا لوقو «ةيآلا هذه نع يرهزلا تلأسو :قاحسإ نبا لاق

 تذل اونا ميقا ٍراَمكْ لإ مكجوزأ ني ص ٌمْىَس ركتاَف نإَو :اهيف

 7 « َنوُنِمّؤَم ءهب متنأ ذل َهَّللا أوَقّتاَو أوقفنأ آَم َلْكَم مُهُجاَوْرَأ َتَبْهَذ

 امب نوذحأت ةأرما مكتأت منو «رافكلا ىلإ هلهأ مكنم اًدحأ تاف نإ :لوقي :لاقف

 :ةيآلا هذه تلزن املف هومتبصأ نإ ءايل نم مهوضوعف ؛ ءمكنم نوذحأي يذلا لثم

 زع هللا لوق ىلإ 4 سرِجسَهُم تيَؤُمْلآ ُمُكَءَج اَذِإ اَوُنَماَء َنيِذَّلا امتي »

 «باطخملا نب رمع قلط نمب ناك« 4 ٍرفاَوَكْلَا مَصِعِب هب أوُكسمت اَلَو ١ :لحو

 «نايفس يبأ نب ةيواعم هدعب اهجوزتف قرا نب ةيمأ يبأ تنب ةبيرق هتأرما قلط

 «ةيعازخلا رمع نب هللا ديبع مأ لورح تنب موثلك مأو ؛ةكمب امهكرش ىلع امهو

 ."' امهكرش ىلع امهو هموق نم لحجر «مناغ نب ةفيذح نب مهح وبأ اهجورتف

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 )١( ةيآلا ةنحتمملا ةروس )٠١(.

 .هريسفت يف (00/1/) ريرج نبا هجرخأ «حيحص ربخ )١(
 )١١(. ةيأ :ةنحتمملا ةروس ()

 )٠١(. ةيآ :ةنحتمملا ةروس (:)

 يف (47/74) ريرح نباو «هريسفت يف (970) قازرلا دبع هجرخأو «لسرم هدانسإ (5)
 )7١1/5(. روثنملا ردلا



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ربيخ ىلإ ريسملاركذ
 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اذ ةيبيدحلا نم عجر نيح ةنيدملاب هي هللا لوسر ماقأ مث :قاحسإ نبا لاق

 ىلإ مرحما ةيقب يف جرح مث ءنوكرشملا ةجحلا كلت يلوو «مرحخنا ضعبو ةجحلا
 200 بي

 يِبأ نع يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم يثدحف :قاحسإ نبا لاق

 يف لوقي هيي هللا لوسر عم هنأ :هثدح هابأ نأ يملسألا رهد نب رصن نبا مئيحلا

 ناكو ؛عوكألا نب ورمع نب ةملس مع وهو :عوكألا نب رماعل ربيخ ىلإ هريسم
 رحتري لرتف :لاق ؛كتانه نم انل ذخف ؛عوكألا نب اي لزنا :نانس عوكألا مسا

 :لاقف « يو هللا لوسرب
 انيلص الو انقدصت الو انيدتها ام هللا الول هللاو
 انيبأ ةنعف اودارأ نإو انيلع اوغب موق اذإاَنإ

 انيقال نإ مادقألا تبت انيلع ةنيكس نلزنأف

 اي هللاو تبجو :باطنلا نب رمع لاقف .هللا كمحري :#ي هللا لوسر لاقف
 هفيس نأ ءئغلب اميف هلتق ناكو ءاًديهش ربي موي لتقف !هب انتعتمأ ول هللا لوسر
 دق نوملسملا ناكف «هنم تامف ءاًديدش املك هملكف «لتاقي وهو هيلع عحر

 عوكألا ورمع نب ةملس هيحأ نبا لأس نيح ؛هحالس هلتق امنإ :اولاقو هيف اوكش

 ديهش هنإ :#2 هللا لوسر لاقف «ءسانلا لوقب هربخأو كلذ نع دي هللا لوسر

 .© نوملسملا هيلع ىلصف هيلع ىلصو

 )١( ةنسلا حرش «(5548) رردلا :رظنا )5 ١/١3(« ةيادبلاو )١81/5( حتفلا )4515/7(.

 )١805(( ملسمو «(54197) يراخبلا هجرخأو ؛نسح هدانسإو .حيحص ثيدح (؟)
 (١٠؟ 2501/4) يقهيبلاو (5؟ )250/١4 يوغبلاو (48 «؛ال/) دمحأو

 .ريبكلا يف (1155) «(55514) يناربطلاو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :ربيخ لوخد دنع لوسرلا ءاعد

 لاق ربيخ ىلع فرشأ امل يه هللا لوسر نأ .ورمع نب بتعم يأ نع «هيبأ

 برو «نللظأ امو تاومسلا بر مهللا :لاق مث ءاوفق :مهيف انأو هباحصأل

 انإف نيرذ امو حايرلا برو ,نللضأ امو نيطايشلا برو ,نللقأ امو نيضرألا

 رشو اهرش نم كب ذوعنو ءاهيف ام ريخو اهلهأ ريخو ةيرقلا هذه ريخ كلأسن

 مالسلاو ةالصلا اهيلع اهوقي ناكو :لاق هللا مسب اومدقأ اهيف ام رشو اهلهأ

 .©) اهلخد ةيرق لكل

 :ربيخ لهأ رارف
 ناك :لاق ءكلام نب سنأ نع مهتأ ال نم ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 ءكسمأ اًناذأ عمس نإف ؛,حبصي ىح مهيلع رغي مل اًموق ازغ اذإ كي هللا لوسر

 حبصأ اذإ ىح هن هللا لوسر تابف ءليل ربيخ انلزتف ءراغأ اًناذأ عمسي مل نإو

 سمتل يمدق نإو «ةحلط يبأ فلخ تبكرف «هعم انبكرو بكرف هاّناذأ عمسي مل

 مهيحاسك. أاوجرحخت لق «نيداغ ربي لامع انلبقتساو ع هلل لوسر مدق

 اوربدأف هعم سيمخلاو دمحم :اولاق :شيجلاو هيو هللا لوسر اوأر املف .مهلتاكمو

 موق ةحاسب انلزن اذإ انإ ءربيخ تبرخ ءربكأ هللا :كيِؤ هللا لوسر لاقف اًباره

 ءعا/ا

 .هلثك, سنأ نع «ديمح نع نوراه انثدح :قاحسإ نبا لاق

 رييخ ىلإ ةنيدملا نم جرح نيح عي هللا لوسر ناكو :قاحسإ نبا لاق

 نباو «ريبكلا يف (255/97) يناربطلاو (ه١/5) يبالودلاو «(047) يئاسنلا هجرخأ (1)

 -5١5(. 57/5) يقهيبلا هجرخأو (؟915/7) «ةباغلا دسأ» يف ريثألا

 ملسمو (4151) مقر ((058/5) )١158/١(«: يراخبلا هجرخأو ءحيحص ثيدح (؟)

 يواحطلاو ءةنسلا حرش يف (09 )208/١١ يوغبلاو )١59/8(« دمحأو 1809

 .ىربكلا هننس يف )٠١8/9( يقهيبلاو (؟ )8/6 ١
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 © هللا لوسر لبقأ مث «ءابهصلا ىلع مث ءادجسم اهيف ئبف ءرصع ىلع كلس

 مهنيب لوحيل .نافطغ نيبو مهنيب لرتف ؛عيحرلا هل لاقي داوب لزن ىح «هشيجب

 .َّيَع هللا لوسر ىلع نيرهاظم مهل اوناكو «ربيخ لهأ اودع نأ نيبو
 7 :رييخ ةدعاسم لواحت نافطغ

 مث هل اوعمج رييخ نم لع هللا لوسر لرتمي تعمس امل نافطغ نأ يغلبف

 مهلاومأ يف مهفلخ اوعمس ةلقنم اوراس اذإ ىح «هيلع دوهيلا اورهاظيل اوجرخ
 اوماقأف ,مهباقعأ ىلع اوعجرف «مهيلإ اوفلاخ دق موقلا نأ اونظ ءاسح مهيلهأو

 ." ربي نيبو كي هللا لوسر نيب اولخنو مهلاومأو مهيلهأ يف
 ءانصح انصح اهحتفيو ءالام الام اهذحأي لاومألا هي هللا لوسر ىدتو

 تيقلأ «ةملسم نب دومحم لتق هدنعو ؛معان نصح حتتفا مفوصح لوأ ناكف

 هَ هللا لوسر باصأو «قيقحلا يبأ نب نصح «صومقلا مث «هتلتقف احر هنم هيلع
 نب عيبرلا نب ةنانك دنع تناكو «بطخأ نب يبُح تنب ةيفص نهنم ءايابس مهنم
 .هسفنل ةيفص هو هللا لوسر ىفطصاف ءاحل مع ىنبو قيقحلا يبأ

 اهافصأ املف ةيفص هيه هللا لوسر لأس دق يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ناكو

 .نيملسملا يف ربيخ نم ايابسلا تشفو ءاهمع نبا هاطعأ هسفنل

 ةيلهألا رمحلا موحل نوملسملا لكأو :ربيخ موي لوسرلا اهنع ىف ءايشأ
 .مهل اهامس رومأ نع سانلا ىهنف « ل هللا لوسر ماقف اهرمح نم

 هللادبع نع يرازفلا ةرمض نب ورمع نب هللا دبع نثدحف :قاحسإ نبا لاق

 رمحلا موحل لكأ نع يي هللا لوسر يمن اناتأ :لاق « هيبأ نع طيلس يبأ نبا

 .©7 اههوجو ىلع اهانأفكف ءامب روفت رودقلاو «ةيسنإلا

 )١( ةيادبلا (؟80) رردلا «(3/9) يربطلا خيرات :رظنا اًعالب هدروأ )١85/5( )437/5(.
 يف ريثألا نباو )١78/5( ربلا دبع نباو )5١9/7( دمحأ هجرخأو .حيحص ثيدح (؟١)

 ملسمو (55١؟8) يراخبلا هجرخأو )7/*١١(« دعس نباو )١5/5(( ةباغلا دسأ

 .(81954) هجام نباو )١1950(
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 لوسر نأ :لوحكم نع «حيجن يبأ نب هللا دبع نثدحو :قاحسإ نبا لاق

 ؛يلهألا رامحلا لكأ نعو ءايابسلا نم ىلابحلا نايتإ نع ذئموي مهامن كتي هللا
 ١0 3 م 9

 . مسقت ىح مناغملا عيب نعو ؛عابسلا نم بان يذ لك لكأ نعو

 نع «رانيد نب ورمع نع «ةركرك نب مالس يئتدحو :قاحسإ نبا لاق

 ىمن نيح كلو هللا لوسر نأ :ربيح رباج دهشي ملو ءيراصنألا هللا دبع نب رباح

 .©7ليخلا موحل لكأ يف مهل نذأ ءرمحلا موحل لكأ نع سانلا

 ىلوم قوزرم يبأ نع «بيبح يبأ نب ديزي ٍنيثدحو :قاحسإ نبا لاق

 برغملا يراصنألا تباث نب عفيور عم انوزغ :لاق «ناعنصلا شنح نع بيحب

 اهيأ اي :لاقف ءاّييطخ انيف ماقف «ةبرح ال لاقي برغملا ىرق نم ةيرق حتتفاف

 ماق ربيح موي انيف هلوقي كُن هللا لوسر نم تعمس ام الإ مكيف لوقأ ال نإ «سانلا

 هؤام ىقسي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال لحي ال :لاقف هللا لوسر انيف

 ئرمال لحي الو اهئربتسي ىتح -ايابسلا نم ىلابحلا نايتإ ينعي- هريغ عرز

 لحب الو ءاهأربتسي ىقح يبسلا نم ةأرما بيصي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 ئرمال لحي الو ءمسقي ىتح اًمنغم عيبي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال

 اهفجعأ اذإ قح نيملسملا ءيىف نم ةباد بكري نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 ءيف نم اًبوث سبلي نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ئرمال لحي الو ءهيف اهدر
 .""هيف هدر هقلخأ اذإ ىتح نيملسملا

 ربت عاتبن وأ عيبن نأ نع ربيح موي هي هللا لوسر انامن :لاق تماصلا نب ةدابع

 ةيادبلا يف )١3917/5( ريثك نباو :«(514/8) ةبيش يبأ نبا هجرحأو ءلسرم هدانسإ (1)

 هر دمحأو )١5141١(( ملسمو (055؟١١7) يراحبلا هحب رخخأ «(حيحص ثيدح (؟)

 )518١١(. يوغبلاو ٠١( ه/17) يئاسنلاو )38٠0١8(« دواد وبأو

 )5١55( 5١55١(2 دواد وبأو 8 008/5 دمحأ هحب رخخأ (حيحص هدانسإ 0١

 )١١1٠0(. يذمرتلاو



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا ل
 بهذلا ربت اوعاتبا :لاقو «نيعلا قرولاب ةضفلا ربتو «نيعلا بهذلاب بهذلا

 .©7 نيعلا بهذلاب ةضفلا ربتو «نيعلا قرولاب
 .لاومألاو نوصحلا ىندتي هيي هللا لوسر لعحج مث :قاحسإ نبا لاق

 :مهس ينب لاح
 ملسأ نم مهس نب نأ :ملسأ ضعب هثدح هنأ ركب يبأ نب هللا دبع ٍئئدحف

 نم انيديأب امو اندهج دقل ل هللا لوسر اي هللاو :اولاقف هلو هللا لوسر اوتأ
 تفرع دق كنإ مهللا :لاقف «هايإ مهيطعي ائيش دلو هللا لوسر دنع اودجي ملف ءيش
 مظعأ مهيلع حتفاف هايإ مهيطعأ ءيش يديب سيل نأو ةوق مهب تسيل نأو ,مهطاح

 مهيلع لجو زع هللا حتفف ؛سانلا ادغف ءاكدوو اماعط اهرثكأو ءءانغ مهنع افوصح
 .هنم ًاكدوو ًاماعط رثكأ ناك نصح ربيخب امو «ذاعم نب بعصلا نصح

 :يدوهيلا بحرم لتقم
 زاحو حتتقا ام ممهنوصح نم هلي هللا لوسر حتتفا املو :قاحسإ نبا لاق

 نوصح رخآ ناكو ؛ملالسلاو ؛حيطولا :مهينصح ىلإ اوهتنا ءزاح ام لاومألا نم
 . 29 ةليل ةرشع عضب و هللا لوسر مهرصاحف ءحاتتفا ربيخ لهأ

 ءلهس نب نمحرلا دبع نب لهس نب هللا دبع نثدحف :قاحسإ نبا لاق

 مهنصح نم يدوهيلا بحرم جرخ :لاق هللا دبع نب رباج نع ةثراح نب وأ

 :لوقي وهو رحب ري هحالس عمج دق

 برجم لطب حالسلا يكاش بحرم نأ ربيخ تملع دق
 تّرحت تلبقأ ثويللا اذإ 20 برضأ اًئيحو اًنايحأ نعطأ

 برقي ال ىمحلل يامح نإ

 (معه.) (8849) دواد وبأو «(819 231 4/ه) دمحأو )/١541( ملسم هجرخأ )١(
 .(؟ 17/07 - 71/4/07 ىئاسنلاو

 ةيادبلا يف ريثك نباو «(5071/4) يقهيبلاو )١٠١/7(« يربطلا هجرحأ «فيعض هدانسإ (1)
 .قاحسإ نبا نع )١534/5(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا (

 :لاقف كلام نب بعك هباحأف ؟زرابي نم :لوقي وهو
 بلص ءيرج ىمغلا جرفم بعك نأ ربيخ تملع دق

 بضع قيقعلاك ماسح يعم برحلا اهتلت برحلا تبش ذإ

 بهنلا ءيفي وأ ءازجلا يطعن بعمصلا لذي ىتح مكؤطت

 ("”بتع هيف سيل ضام فكب

 هللا دبع نب رباج نع «لهس نب هللا دبع ٍئئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 .يراصنألا

 اي هل انأ :ةملسم نب دمحم لاق ؟اذهل نم : هلي هللا لوسر لاقف :لاق

 مهللا ,هيلإ مقف :لاقف «ءسمألاب يحأ لتق «رئاثلا روتوملا «هللاو انأ هللا لوسر

 نم ةيرمع ةرجش امهنيب تلخد «هبحاص نم امهدحأ اند املف :لاق هيلع هنعأ

 هبحاص عطتقا هنم اهب ذال املك «هبحاص نم امي ذولي امهدحأ لعجف ءرشعلا رجش

 امهنيب تراصو ؛هبحاصل امهنم دحاو لك زرب ح ءاهنم هنود ام هفيسب

 ؛هبرضف «ةملسم نب دمحم ىلع بحرم لمح مث «ننف اهيف ام «مئاقلا لحرلاك
 قح ةملسم نب دمحم هبرضو «هتكسمأف هب تضعف «هفيس عقوف «ةقردلاب هاقتاف

 .هلتق

 :بحرم يخأ رساي لتقم
 نم «لوقي وهو «رساي هوخأ بحرم دعب جرح مث :قاحسإ نبا لاق

 ةيفص همأ تلاقف رساي ىلإ جرح ماوعلا نب ريبزلا نأ ةورع نب ماشه معزف ؟زرابي

 .هللا ءاش نإ هلتقي كنبا لب :لاق !؟لوسر اي بأ لتقي :بلطملا دبع تنب

 .©”ريبزلا هلتقف ءايقتلاف ريبزلا جرخف

 )١( ىريطلاو (885/8) دمحأ هجرخأو حيحص هدانسإ )9/3٠١ ١١( يقهيبلاو )171/9( .
 ه/5) لئالدلا يفو ١5 7١؟( ريثك نباو )١189 2188/5( .قاحسإ نبا نع



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 هللاو :هل ليق اذإ ناك ريبزلا نأ :ةورع نب ماشه ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 ئكلو ءامراص ناك ام هللاو :لاق ءابضع ًامراصل ذئموي كفيس ناك نإ
 . هتهركأ

 :ريخ حتفي يلع
 هيبأ نع «يملسألا ةورف نب نايفس نب ةديرب ٍنثدحو :قاحسإ نبا لاق

 ركب ابأ لي هللا لوسر ثعب :لاق ؛عوكألا نب ورمع نب ةملس نع نايفس
 دقو «حتف كي ملو عحرف «لتاقف ربيخ نوصح ضعب ىلإ «هتيارب هيَذ قيدصلا

 دقو «حتف كي ملو عحرف «لتاقف .رييخ باطخملا نب , رمع دغلا ثعب مث ,دهج

 حتفي هلوسرو هللا بحي ًالجر اًدغ ةيارلا َنيطعأل : هل هللا لوسر لاّتف ,دهح

 ناوضر ًايلع كلي هللا لوسر اعدف ؛ةملس لوقي :لاق . رارفب سيل هيدي ىلع هللا

 ىتح اه ضماف ؛ةيارلا هذه ذخ :لاق مث .هنيع يف لفتف .دمرأ وهو هيلع هللا

 ."7كيلع هللا حتفي

 عبتن هفلخل انإو «ةلوره لورهي «حنأي امي هللاو جرخف :ةملس لوقي :لاق

 نم يدوهي هيلإ علطاف ,نصحلا تحت ةراجح نم مضر يف هتيار زكر يح هرثأ
 يدوهيلا لوقي :لاق .بلاط يبأ نب يلع انأ :لاق ؟تنأ نم :لاقف ءنصحلا سأر

 ىلع هللا حتف يح عجر امف :لاق .لاق امك وأ ىسوم ىلع لزتأ امو ؛متولع

 ناك ًاباب هيض 5 يلع لوانتف ؛هدي نم هسرت حاطف دوهي نم لحر هبرض دقو «هيدي

 من هيلع هللا حتف يح لتاقي وهو هدي يف لزي ملف «هسفن نع هب سرتف نصحلا دنع
 نأ ىلع دهن مهنماث انأ يعم ةعبس رفن يف ئتيأر دقلف ءغرف نيح هدي نم هاقلأ

 ."0هبلقن امف بابلا كلذ بلقن

 .قاحسإ نبا نع )١/84/5( ةيادبلا يف ريثك نبا هدروأو «ءلسرم هدانسإ )١(
 ١ 4) ىوغبلاو )7٠03/5-١5١١( يقهيبلاو (17207) يناربطلا هجرخأ «فيعض هدانسإ (1)

/011. 
 )١١57/5(. يقهيبلاو « )١1/9( يربطلا هحرخأ «فيعض هدانسإ (7)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :رسيلا يأ ثيدح

 نب لاجر ضعب نع يملسألا نايفس نب ةديرب يثدحو :قاحسإ نبا لاق
 ريخب ل هللا لوسر عمل انإ هللاو :لاق -ورمع نب بعك- رسيلا يبأ نع ةملس

 لاقف ,مهورصاحم نحنو ؛مهنصح ديرت دوهي نم لحجرل منغ تلبقأ ذإ ةيشع تاذ

 اي انأ تلقف :رسيلا وبأ لاق ؟مدغلا اذه نم انمعطي لجر نم :ِلَي هللا لوسر

 يلإ رظن املف ؛ميلظلا لثم دتشأ تجرخف :لاق :لعفاف :لاق هللا لوسر
 دقو ءمنغلا تكردأف :لاقو .هب انعتمأ مهللا :لاقو ايلوم هي هللا لوسر

 «يدي تحت امهتنضتحاف ءاهارخأ نم نيتاش تذخأف ,نصحلا اهالوأ تلخد

 لي هللا لوسر دنع امهتيقلأ ىتح ؛ءيش يعم سيل هنأك .دتشأ امي تلبقأ مث

 ءاكاله هلي هللا لوسر باحصأ رخآ نم رسيلا وبأ ناكف ءامهولكأف امهوحبذف

 تنك ىتح «يرمعل «يب اوعتمأ :لاق مث ؛ءىكب ثيدحلا اذه ثدح اذإ ناكف

 ٠ | . " اكله مهرخآ نم

 لك هللا لوسر حتتفا املو :قاحسإ نبا لاق :اهنع هللا ىضر ةيفص ةصق

 نب يبح تنب ةيفصب لك هللا لوسر ىتأ «قيقحلا يبأ نب نصح «صومقلا

 عم يلا مهتأر املف «دوهي ىلتق نم ىلتق ىلع امي رمف ءاهعم ىرخأبو «بطعأ

 لوسر اهآر املف ءاهسأر ىلع بارتلا تثحو اههجو تكصو ؛تحاص ةيفص

 اهيلع ىقلأو «هفلخ تزيحف ةيفصب رمأو «ةناطيشلا هذه نئيع اوبزعأ :لاق هي هللا

 هللا لوسر لاقف :هسفنل اهافطصا دق لي هللا لوسر نأ نوملسملا فرعف «هءادر

 اي ةمحرلا كنم تعرنأ :ىأر ام ةيدوهيلا كلتب ىأر نيح «نئغلب اميف «لالبل

 مانملا يف تأر دق ةيفص تناكو ؟امهاجر ىلتق ىلع نيتأرماب رمت نيح ؛لالب
 تضرعف ءاهرجح يف عقو ارمق نأ «قيقحلا يبأ نب عيبرلا نب ةنانكب سورع ىهو

2# 

 مطلف ءادمحم زاجحلا كلم نينمت كنأ الإ اذه ام :لاقف ءاهجوز ىلع اهايؤر

 )١( ياربطلاو (4707/6) دمحأ هجرحخأو «فيعض هدانسإ )١55/5(« ةيادبلاو )2195/5 ١985(.



 , 29 ربخلا اذه هتربحأف ؟وه

 :عيبرلا نب ةنانك ءازج

 هلأسف ءريضنلا ينب زنك هدنع ناكو «عيبرلا نب ةنانكب يلو هللا لوسر ىتأو

 لاقف .دوهي نم لجر هيك هللا لوسر ىتأف ,هناكم فرعي نوكي نأ دحجف .هنع

 هللا لوسر لاقف «ةادغ لك ةبرخلا هذي فيطي ةنانك تيأر بإ : لي هللا لوسرل

 لي هللا لوسر رمأف معن :لاق ؟كلتقأأ ,كدنع هاندجو نإ تيأرأ :ةنانكل

 ,هيدؤي نأ ىبأف ,يقب امع هلأس مث ,.مهرتك ضعب اهنم جرخأف «ترفحف ةبرخلاب

 هدنع ام لصأتست ىتح هبذع :لاقف ,ماوعلا نب ريبزلا هلي هللا لوسر هب رمأف

 هللا لوسر هعفد مث هسفن ىلع فرشأ ىتح .هردص يف دنزب حدقي ريبزلا ناكف

 ."”ةملسم نب دومحم هيخأب هقنع برضف «ةملسم نب دمحم ىلإ وي
 حيطولا مهينصح يف ربيخ لهأ كلي هللا لوسر رصاحو :ربيخ حلص

 ءمهءامد مهل نقحي نأو مهريسي نأ هولأس «ةكلهلاب اونقيأ اذإ تح «ملالسلاو

 عيمجو ةبيتكلاو ةاطنو قشلا :اهلك لاومألا زاح دق هيي هللا لوسر ناكو .لعفف

 ام اوعنص دق كدف لهأ مهي عمس املف ء,نصحلا كنيذ نم ناك ام الإ مهوصح

 اولخيو ؛مهءامد نقحي نأو ءمهريسي نأ هنولأسي ديلي هللا لوسر ىلإ اوثعب ءاوعنص
 نب ةصيحم كلذ يف مهنيبو لي هللا لوسر نيب ىشم نمم ناكو .لعفف لاومألا هل
 نأ لَو هللا لوسر اولأس كلذ ىلع ربيخ لهأ لزن املف ةثراح نب وخأ دوعسم

 ءال رمعأو ءمكنم امي ملعأ نحن :اولاقو ءفصنلا ىلع لاومألا يف مهلماعي

 مكانحرخأ مكحرخن نأ انئش اذإ انأ ىلع ءفصنلا ىلع ُهِلَي هللا لوسر مهحلاصف

 كدف تناكو «نيملسملا نيب ائيف ربيخ تناكف كلذ لثم ىلع كدف لهأ هحلاصف

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 )١( كاف ريرج نبا هجرخأو «لضعم هدانسإ :١( ريثألا نباو )١59/170( ةيادبلاو 5/

 517 ( ةباصإلاو )١75/4(.

 نع )١517/5( ريثك نباو ؛(5/١٠٠7) يوغبلاو ١( 5/5) يربطلا هجرخأو «لضعم هدانسإ (؟)
 .قاحسإ نبا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 "باكر الو ليخب اهيلع اوبلجي مل مهنأل لي هللا لوسرل ةصلاخ
 :ةمومسملا ةاشلا ةصق

 نب مالس ةأرما «ثراحلا تنب بنيز هل تدهأ هي هللا لوسر نأمطا املف

 ؟5 هللا لوسر ىلإ بحأ ةاشلا نم وضع يأ تلأس دقو «ةيلصم ةيلصم ةاش مكشم

 ءامب تءاج مث «ةاشلا رئاس تمس مث ءمسلا نم اهيف ترثكأف «عارذلا :اهل ليقف

 ملف ةغضم اهنم كالف «عارذلا لوانت « هي هللا لوسر يدي نيب اهتعضو املف

 « لو هللا لوسر ذحأ امك اهنم ذخأ دق «رورعم نب ءاربلا نب رشب هعمو ءاهغسي

 يريخيل ملنعل اذه نإ :لاق مث ءاهظفلف هيي هللا لوسر امأو ءاهغاسأف رشب امأف

 تغلبا :تلاق ؟كلذ ىلع كلم ام :لاقف «تفرتعاف امي اعد مث ,مومسم هنأ

 اين ناك نإو ههنم تحرتسا اكلم ناك نإ :تلقف «كيلع فخي مل ام يموق نم

 ."”لكأ يلا هتلكأ نم رشب تامو لي هللا لوسر اهنع زواجتف :لاق يخيسف

 ؛ىلعملا نب ديعس يأ نب نامثع نب ناورم ئثدحو :قاحسإ نبا لاقو

 تنب رشب مأ تلحدو .هيف يفوت يذلا هضرم يف لاق دق للي هللا لوسر ناك :لاق

 نم يرميأ عاطقنا هيف تدجو ناوألا اذه نإ ءرشب مأ اي :هدوعت رورعم نب ءاربلا

 هللا لوسر نأ نوريل نوملسملا ناك نإف :لاق .ربيخب كيبخأ عم تلكأ ىلا ةلكألا

 ."”ةوبنلا نم هب هللا همركأ ام عم ءًاديهش تام لي

 نع «ديز نب روث ئثدحف :قاحسإ نبا لاق :ةمينغلا نم لاغلا ءازج

 لا لوسر عم انفرصنا املف :لاق «ةريره يأ نع :عيطم نب هللا دبع لوم لاس

 لوسر عمو .سمشلا برغم عم اليصأ امي نلزن ىرقلا يداو ىلإ ربي نع دي

 .هجيرخت مدقت )١(
 )5١١/5( ريثك نبا )١5/9(« يربطلا هجرخأو «فيعض هدانسإو « «حيحص ثيدح (؟)

 و )5١153( يراخبلا هجرخأو قاحسإ نبا نع (4917/7) حتفلا يف رجح نباو

 )5١5٠0(. ملسمو (5505) دواد وبأو (57559)

 .قاحسإ نبا نع ١5( 215/5) يربطلاو (؟11/5) ةيادبلا يف ريثك نباو «فيعض هدانسإ (0)



 نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .ئيبضلا مث «يماذحلا ديز نب ةعافر هل هادهأ ؛هل مالغ لو هلا
 هلتقف هباصأف برغ مهس هاتأ ذإ لو هللا لوسر لحر عضيل هنإ هللاوف : :لاق

 نإ ؛هديب دمحم سفن يذلاو ءالك : لَ هللا لوسر لاقف «ةنجلا هل ائينه :انلقف

 :لاق .ربيخ موي نيملسملا ئف نم اهلغ ناك ءرانلا يف هيلع قرتحتل نآلا هتلمش

 تبصأ هللا لوسر اي :لاقف هاتأف « لِي هللا لوسر باحصأ نم لجر اهعمسف
 ."9 رانلا يف امهلثم كل دقي :لاقف :لاق «يل نيلعنل نيكارش

 :لاق «يزملا لفغم نب هللا دبع نع ,مهتأ ال نم ٍنئئدحو :قاحسإ نبا لاق

 .يباحصأو يلحر ىلإ يقتاع ىلع هتلمتحاف ءمحش بارج ربيخ ئف نم تبصأ
 اذه مله :لاقو هتيحانب ذحأف ءاهيلع لعج يذلا مناغملل بحاص ينيقلف :لاق

 ىنذباجي لعجف :لاق ؛هكيطعأ ال هللاو ال :تلق :لاق «نيملسملا نيب همسقن

 46 هللا لوسر مسبتف :لاق .كلذ عنصن نحنو يي هللا لوسر انآرف :لاق :بارجلا
 تقلطناف ؛هلسرأف :لاق «هنيب ل .كل ابأ ال :ماغمللا بحاصل لاق مث ءاكحاض
 , 9 هانلكأف «يباحصأو يلحر ىلإ هب

 :هل بويأ يبأ ةسارحو ةيفص ةديسلاب لوسرلا جاوز

 ضعبب وأ ربيخب «ةيفصب ديل هللا لوسر سرعأ املو :قاحسإ نبا لاق
 مأ اهرمأ نم تحلصأو اهتطشمو هيي هللا لوسرل اهتلمج يلا تناكو «قيرطلا
 تابو «هل ةبق يف هلك هللا لوسر اهب تابف .كلام نب سنأ مأو ءناحلم تنب ميلس

 , لو هللا لوسر سرحي «هفيس احشوتم راجنلا ٍنِب وأ ءديز نب دلاخ بويأ وبأ
 ابأ اي كلام :لاق هناكم ىأر املف « لي هللا لوسر حبصأ يح «ةبقلاب فيطيو
 دق ةأرما تناكو «ةأرملا هذه نم كيلع تفخ ىللا لوسر اي :لاق ؟بويأ

 اومعزف .كيلع اهتفخف ءرفكب دهع ةثيدح تناكو ءاهموقو اهحوزو اهابأ تلتق

ِ 

 )١( ملسمو (57514) يراخبلاو (5553/5) كلام هجرخأ «حيحص هدانسإ )١١5(.

 يراحبلا هحرخأو «فيعض هدانسإو ,حيحص ثيدح (؟) ) )47١5( »)73157ملسمو

 )١0/75( .(؟11/4) يقهيبلاو (ه5/ه) دمحأو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .©7 ئظفحي تاب امك بويأ ابأ ظفحا مهللا :لاق « كك هللا لوسر نأ

 :رجفلا بقري وهو مونلا هبلغي لالب
 ال :لاق «بيسملا نب ديعس نع «يرهزلا ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 لحر نم :ليللا رخخآ نم لاق قيرطلا ضعبب ناكف «ربيخ نم هللا لوسر فرصنا
 لزنف .كيلع هظفحأ هللا لوسر اي انأ :لالب لاق ؟مانن انلعل رجفلا انيلع ظفحي

 زع هللا ءاش ام ىلصف «يلصي لالب ماقو ءاومانف سانلا لزنو « هل هللا لوسر

 ملف مانف «هنيع هتبلغف «هقمري رجفلا لبقتساو «هريعب ىلإ دنتسا مث ءيلصي نأ لحو

 اذام :لاقف ءبه هباحصأ لوأ هي هللا لوسر ناكو «ءسمشلا سم الإ هظقوي

 :لاق ءككسفنب ذحأ يذلا يسفنب ذحأ هللا لوسر اي :لاق ؟لالب اي انب تعنص

 غض

ُ 

 مث سانلا أاضوتو ءأضوتف خانأ مث «ريثك ريغ هريعب هلل هللا لوسر داتقا مث تقدص

 سانلا ىلع لبقأ ملس املف «سانلاب هللا لوسر ىلصف ةالصلا ماقأف ًالالب رمأ
 لوقي ىلاعتو كرابت هللا نإف ءاهومتركذ اذإ اهولصف ةالصلا متيسن اذإ :لاقف

 . " « ىركإ ةََلّصلآ م ِقأَو ١
 :ربيخ حتف يف ميقل نبا رعش

 ميقل نبا ىطعأ دق ئغلب اميف « هلل هللا لوسر ناكو :قاحسإ نبا لاق

 رفص ف ربيخ حتف ناكو نجاد وأ ةجاجد نم امي ام «ربيخ حتتفا نيح «يسبعلا

 :ربيخ ف يسبعلا ميقل نبا لاقف

 راق فو بكانم تاذ ءابهش قلليفب لوسرلا نم ةاطن تيمر

 رفغغو اهطسو ملسأ لاجرو تعيش الل لذلاب تنقيتساو

 راهنب هلهأ ملظأ قشل او ةودغ ةعرز نب ورمع ىنب تحبص :

 نباو «قاحسإ نبا نع (؟7/5١5) ريثك نبا هدروأو «لضعم هدانسإ ء.نسح ثيدح )١(

 .(59 258/5) مكاحلاو (108/؟) يهذلاو )١١7/15( دعس

 ((5؟137) قازرلا دبعو )١84( كلام هجرخأ «لسرم هدانسإو .حيحص ثيدح (؟)

 .(5917) هجام نباو (475) دواد وبأو ((180) ملسمو (1471) ىوغبلاو



 3ك

 عدت ملف لويذلا اهحطبأب ترج

 مهليخ نم لغاش نصح لكلو

 مهاميس اوملعأ دقو نيرجاهمو
 دمحم نبلغي تملع دقلو

 ىفغغولا يف كلذ موي دوهي ترف

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 راحسألا يف حيصت جاجدلا الإ

 راجبنلا ىنب وأ لهشأ دبع نم

 رارفل اوني مل رفاغملا قوف

 رافصأ ىلإ ام؛ب نيوتيلو

 (”راصبألا مئامغ جاجعلا تحت
 :ةيرافغلا ةأرملا ثيدح

 نيملسملا نم ءاسن ِهل هللا لوسر عم ربيع دهشو :قاحسإ نبا لاق

 ."” مهسب نحل برضي ملو «ئفلا نم دلي هللا لوسر نحل خضرف
 «تلصلا يبأ تنب ةيمأ نع ؛ميحس نب ناميلس يئتدح :قاحسإ نبا لاق

 نم ةوسن يف ٌهو هللا لوسر تيتأ :تلاق «يل اهامس دق ءرافغ ئبب نم ةأرما نع

 وهو ءاذه كهجو ىلإ كعم جرخن نأ اندرأ دق هللا لوسر اي انلقف ءرافغ ىب

 ةكرب ىلع لاقف انعطتسا ام. نيملسملا نيعنو «ىحرحلا ىوادنف ربيخ ىلإ ريسي

 ةبيقح ىلع هللا لوسر ئفدرأف «ةثدح ةيراج تنكو «هعم انجرخف :تلاق .هللا

 ةبيقح نع تلزنو ,خانأو حبصلا ىلإ لَك هللا لوسر لزنل هللاوف :تلاق «ةلحر
 ةقانلا ىلإ تضبقتف :تلاق ءاهتضح ةضيح لوأ تناكو «ئم مد امب اذإو هلحر

 كلعل ؟كلام :لاق ؛مدلا ىأرو يب ام وي هللا لوسر ىأر املف «تييحتساو

 ءام نم ءانإ يذح مث ءكسفن نم يحلصأف :لاق «معن :تلق :تلاق ءتسفن

 .كبكرمل يدوع مث مدلا نم ةبيقحلا باصأ ام هب يلسغا مث ءًاحلم هيف يحرطاف

 ةدالقلا هذه ذحأو «.ءيفلا نم انل خضر «ربيخ ُهْللي هللا لوسر حتف املف :تلاق

 .ادبأ يقرافت ال هللاوف «يقنع يف هديب اهقلعو ءاهيناطعأف يقنع يف نيرت لا

 :تلاق اهعم نفدت نأ تبصوأ مث «تتام يح اهقنع يف تناكف :تلاق

 لعجي نأ هب تصوأو ءاحلم اهروهط يف تلعج الإ ةضيح نم رهطت ال تناكو

 .قاحسإ نبا نع 7١( 4/5) ريثك نبا هدروأو «فيعضل 7 | عاونأ نم وهو غالب هدروأ )١(

 7١(. 54/4) ةيادبلاو )١7/5( ىربطلا خيرات :رظنا (؟)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .©"0تتام نيح اهلسغ يف

 :ربيخ ءادهش

 نم «نيملسملا نم ربيخب دهشتسا نم ةيمست هذهو :قاحسإ نبا لاق

 ةربخس نب مثكأ نب ةعيبر :مهئافلح نم مث ءسمش دبع نب ةيمأ نب نم مث .شيرق

 ءورمع نب فيقثو ءدسأ نب نادود نب منغ نب رماع نب ريكب نب ورمع نبا

 ."”"حورسم نب ةعافرو
 :دسأ ىنب نم

 نب ميحس نب بيهأ نب بيبهلا هللا دبع :ىزعلا دبع نب دسأ ينب نمو

 .مهتخأ نباو ءدسأ نبل فيلح «ثيل نب دعس ئب نم «ةريغ

 :ةملس ينب نم

 ةاشلا نم تام «رورعم نب ءاربلا نب رشب :ةملس نب نم مث راصنألا نمو

 .نالحر «نامعنلا نب ليضفو « دللي هللا لوسر اهيف مس يلا

 :سوألاو قيرز ينب نم

 «قيرز نب رماع نب ةدلخ نب سيق نب دعس نب دوعسم :قيرز نب نمو

 يدع نب دلاخ نب ةملسم نب دومحم :لهشألا دبع نب نم مث سوألا نمو
 .ةثراح ئب نم مهل فيلح «ثراحلا نب ةثراح نب ةعدجم نبا

 :فوع نب ورمع ينب نم
 نب ةيمأ نب نامعنلا نب تباث نب حايض وبأ :فوع نب ورمع نب نمو

 هرم نب ةورعو «بطاح نب ثراحلاو ,فوع نب ورمع نب ةبلعت نب سيقلا ْئرما

 ىجي نب ةحلطو «ةلثأ نب تباثو «بيبح نب فينأو «دئاقلا نب سوأو «ةقارس نبا

 .ةرمض نب ليلم نبا

 (595/8) دعس نباو (7/9) دواد وبأو «(780/) دمحأ هجرخأ ؛حيحص هدانسإ (1)
 .(9//1501) يقهيبلاو

 )١55/57(. دئاوزلا عمججبو (؟1/5١) ةيادبلاو (؟ 1٠ 2,575/ص) رردلا رظنا (؟)



 قاحسا نبال ةيوبنلا ةريسلا 2:

 :ملسأو رافغ ينب نم

 .مهسب ىمر «ةبقع نب ةرامع :رافغ ٍنِب نمو

 .ملسأ همسا ناكو «يعارلا دوسألاو ؛عوكألا نب رماع :ملسأ نمو

 دوعسم :ةرهز يب نم «ىرهزلا باهش نبا ركذ اميف ربيخب دهشتسا نممو

 .ةراقلا نم مه فيلح «ةعيبر نبا

 .ةداتق نب سوأ :فوع نب ورمع ىئب راصنألا نمو
 :هداهشتسا مث همالسإو يعارلا دوسألا ةصق

 ىتأ هنأ :ئغلب اميف يعارلا دوسألا ثيدح نم ناكو :قاحسإ نبا لاق

 اريحأ اهيف ناك (هل منغ هعمو «ربيخ نوصح ضعبل رصاحم وهو هك هللا لوسر
 ملسأف «هيلع هضرعف ؛مالسإلا يلع ضرعا هللا لوسر اي :لاقف دوهي نم لحرل

 ملسأ املف هيلع هضرعيو ؛مالسإلا ىلإ هوعدي نأ ًادحأ رقحي ال لي هللا لوسر ناكو

 فيكف ؛يدنع ةنامأ يهو «منغلا هذه بحاصل ًاريجأ تنك ينإ هللا لوسر اي :لاق

 لاقف -لاق امك وأ -امبر ىلإ عجرتس اهنإف ءاههوجو يف برضا :لاق ؟امب عنصأ
 كبحاص ىلإ يعحرا :لاقو ءاههوجو يف امب ىمرف ىصحلا نم ةنفح ذخأف :دوسألا
 ءنصحلا تلحد يح اهقوسي ًاقئاس نأك ةعمتجم تحرخف «ًادبأ كبحصأ ال هللاوف

 ةالص هلل ىلص امو هلتقف رجح هباصأف نيملسملا عم لتاقيل نصحلا كلذ ىلإ مدقت مث
 هيلإ تفتلاف هيلع تناك ةلمشب ىجسو هفلحخ هعضوف هيي هللا لوسر هب ىتأف طق

 مل هللا لوسر اي :اولاقف هنع ضرعأ مث هباحصأ نم رفن هعمو هلي هللا لوسر
 .نيعلا روحخلا نم هيتجوز نألا هعم نإ :لاق ؟هنع تضرعأ

 ديهشلا نأ :هل ركذ هنأ حي يبأ نب هللا دبع نريخأو :قاحسإ نبا لاق

 ههجو نع بارتلا ناضفنت هيلع :نيعلا روحلا نم هاتجوز هل تلدت بيصأ ام اذإ

 .""”كلتق نم لتقو كبرت نم هجو هللا برت :نالوقتو

 )١( قازرلا دبعو (١5١؟4/١) يقهيبلا هحرخأو .حيحص ثيدح )558١( )4591(

 يئاسنلاو )51/4(.



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :يملسلا طالع نب جاجحلا ثيدح

 نب جاجحلا « هي هللا لوسر ملك «ربيخ تحنف املو :قاحسإ نبا لاق

 مأ يبحاص دنع الام ةكم. يل نإ هللا لوسر اي لاقف «ىزهبلا مث ىملسلا طالع

 قرفتم لامو «جاجحلا نبا ضرعم اهنم هل ؛هدنع تناكو -ةحلط يبأ تنب ةبيش

 لوسر اي يل دبال هنإ :لاق هل نذأف هللا لوسر اي يل نذأف ,ةكم لهأ زاجم يف

 تدحجو ةكم تمدق اذإ يح تحرخف :جاجحلا لاق .لق :لاق لوقأ نأ نم هللا

 هللا لوسر رمأ نع نولأسيو «رابخألا نوعمستي شيرق نم الاجر ءاضيبلا ةينثب

 ةعنمو افير «زاجحلا ةيرق امنأ اوفرع دقو «ربيخ ىلإ راس دق هنأ مهغلب دقو هِي

 جاححلا :اولاق ينوأر املف «نابكرلا نولأسيو «رابخألا نوسسحتي مهف ءالاجرو

 ابأ اي انربخأ «ربخلا هللاو هدنع -يمالسإب اوملع اونوكي ملو :لاق طالع نبا

 ءزاجحلا فيرو دوهي دلب ىهو «ربيخ ىلإ راس دق عطاقلا نأ انغلب دق هنإف ءدمحم

 يقان يبحب اوطبتلاف لاق .مكرسي ام ربخلا نم يدنعو كلذ غلب دق :تلق لاق

 لتقو .طق اهلثمي اوعمست مل ةعيزه مزه :تلق :لاق ءجاجح اي هيإ :نولوقي

 ثعبن قح هلتقن ال :اولاقو ءأرسأ دمحم رسأو ءطق هلثم, اوعمست مل التق هباحصأ

 اوماقف :لاق .مهاجر نم باصأ ناك نمي مهرهظأ نيب هولتقيف ةكم لهأ ىلإ هب

 هب مدقي نأ نورظتنت امنإ دمحم اذهو «ربخلا مكءاج دق :اولاقو ؛ةكمي اوحاصو

 ىلعو ةكمم يلام عمج ىلع ينونيعأ :تلق :لاق .مكرهظأ نيب لتقيف ؛مكيلع

 يقبسي نأ لبق هباحصأو دمحم لف نم بيصأف «ربيخ مدقأ نأ ديرأ ينإف «يئامرغ

 .27 كلانه ام ىلإ راجتلا

 هب تعمس عمج ثحأك يلام يل اوعمجف اوماقف :لاق :قاحسإ نبا لاق

 ىلعل ءعوضوم لام اهدنع يل ناك دقو «يل ام :تلقف يبحاص تئجو :لاق

 سابعلا عم املف لاق «راجتلا ئئقبسي نأ لبق عيبلا صرف نم بيصأف «ربيخب قحلأ

 .(557/4) يقهيبلاو )١9111( قازرلا دبعو ١8( 211/9) يربطلا هجرخأ (1)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 نم ةميخ يف انأو ينجح ىلإ فقو ىح لبقأ «نيع هءاجو «ربخلا بلطملا دبع نبا
 لهو :تلقف :لاق ؟هب تئج يذلا ربخلا اذه ام ,ساجح اي :لاقف ؛راجتلا مايحخ
 كاقلأ ىح نع رحأتساف تلق :لاق .معن :لاق ؟كدنع تعضو امل ظفح كدنع

 اذإ تح :لاق «غرفأ ىح يع فرصناف «ىرت امك عمج يف ينإف الخ ىلع

 :تلقف ؛سابعلا تيقل جورخلا تعمجأو ةكمب يل ناك ءيش لك عمج نم تغرف

 «تعش ام لق مث ءاثالث بلطلا ىشحأ ينإف .لضفلا ابأ اي يثيدح ىلع ظفحأ

 عي .مهكلم تنب ىلع اسورع كيخأ نبا تكرت دقل هللاو ينإف تلق لعفأ :لاق
 ام :لاقف هباحصألو هل تراصو اهيف ام لثتناو ربيخ حتتفا دقلو ىح تنب ةيفص
 الإ تئح امو تملسأ دقلو نع متكاف هللاو يأ :تلق :لاق ؟جاجح اي لوقت
 ىلع هللاو وهف كرمأ رهظأف ثالث تضم اذإف هيلع بلغأ نأ نم اقرف يلام ذحآل

 هاصع ذخأو قلختو هل ةلح سابعلا سبل ثلاثلا مويلا ناك اذإ يح :لاق بحت ام
 دلجتلا هللاو اذه لضفلا ابأ اي اولاق هوأر املف امب فاطف ةبعكلا ىتأ تح جرح مث

 كرتو رييبخ دمحم حتتفا دقل ءهب متفلح يذلا هللاو ءالك :لاق (ةبيصملا رحل

 ؛هباحصألو هل تحبصأف اهيف امو مهلاومأ زرحأو «مهكلم تنب :ب ىلع ًاسورع

 لخد دقلو «هب مكءاج امي مكءاج يذلا :لاق ؟ربخلا اذه كءاح نم :اولاق

 :اولاق «هعم نوكيف ؛هباحصأو دمحمبب قحليل قلطناف «هل ام ذخأف ءأملسم مكيلع

 مُلو :لاق «نأش هلو انل ناكل انملع ول هللاو امأ هللا ودع تلفنا هللا دابعل اي

 .كلذب ربخلا مهءاج نأ اوبشني

 :ربيخ حتف يف ناسح رعش

 :تباث نب ناسح لوق ربيح موي يف رعشلا نم ليق امب ناكو :قاحسإ نبا لاق

 لبيخنو عرازم نم اوعمج اسمع ربايخ تلتاق امسئب
 ليهلذلا ميئللا لعف اورقأو مهامح حيبتساف توملا اوهرك

 "'ليمج ريغ لازما توم تا 2 وملا نإف اوبرحت توملا نمأ

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا :رظنا )5//27011 5١8(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :يملسألا بونج نب ةيجان لاقو :قاحسإ نبا لاق

 برشمو لكأم الإ وهام 20 بغري ميف هللا دابعل اي
 بجعم ميعن اهيف ةنجو

 :ربيخ لاومأ ميسقت

 ةاطنو قشلا ىلع «ربيح لاومأ ىلع مساقملا تناكو :قاحسإ نبا لاق

 هللا سمخ ةبيتكلا تناكو :نيملسملا نامهس يف ةاطنو قشلا تناكف ةبيتكلاو

 لك يبلا جاوزأ معطو «نيكاسملاو ىماتيلاو ىبرقلا ىوذ مهسو « هلك يبلا مهسو

 نب ةصيخم مهنمو «حلصلاب كدف لهأ نيبو هلي هللا لوسر نيب اوشم لاجر معطو

 ءرمت نم اقسو نيثالثو «ريعش نم ءاقسو نيثالث لي هللا لوسر هاطعأ ءدوعسم

 بغي ملو ءاهنع باغ نمو «ربيخ دهش نم «ةيبيدحلا لهأ ىلع ربيخ تمسقو

 مهسك هله هللا لوسر هل مسقف مارح نب ورمع نب هللا دبع نب رباح الإ اهنع

 تمسق ناذللا امهو ءصاخ يداوو «ةريرسلا يداو اهايداو ناكو ءاهرضح نم

 ةسمخ كلذ نم ةاطن ءامهس رشع ةيناث قشلاو ةاطن تناكو «ربيخ امهيلع

 ةئامئمثو ءمهس فلأ ىلع ةاطنو قشلا تمسقو ءامهس رشع ةثالث قشلاو :مهسأ

 ١ مه

 فلأ هو هللا لوسر باحصأ نم ربيخ مهيلع تمسق نيذلا ةدع تناكو

 اتثم ليخلاو «ةئام ةرشع عبرأ لاحرلا .مهليحخو مهلاجرب ءمهس ةئامنامو مهس

 ناكف .مهس لجار لكل ناكو ءمهس هسرافلو ؛نامهس سرف لكل ناكف سرف
 .عمج ًامهس رشع ةينامث تناكف ؛لجر ةئام هيلإ عمج سأر مهس لكل

 ؛ماوعلا نب ريبزلاو ءاسأر بلاط يبأ نب ىلع ناكف :قاحسإ نبا لاق

 نب مصاعو ءفوع نب نمحرلا دبعو «باطخلا نب رمعو هللا ديبع نبا ةحلطو

 مهسو ؛جرزخلا نب ثراحلا مهسو «ريضح نب ديسأو «نالجعلا نب وحأ ىدع

 ديبعو «ةملس نب نم مارح نب مهسو «ةديبع ب مهسو «ةضايب نب مهسو ءمعان
 .ماهسلا



 راجنلا مهسو «ملسأو رافغ مهسو «ةدعاس مهسو :قاحسإ نبا لاق

 ريبزلا مهس ةاطنب ربيخس نم جرخ مهس لوأ ناكف ءسوأ مهسو «ةثراح مهسو
 ثلاثلا ناك مث ؛ةضايب مهس يناثلا ناك مث «ريرسلا هعباتو عزخلا وهو ماوعلا نبا
 مهس سماخلا ناك مث جرزخلا نب ثراحلا نب مهس عبارلا ناك مث ديسأ مهس

 هذهف ةملسم نب دومحم لتق هيفو ؛مهئاكرشو ةنيزمو جرزخلا نب فوع يتبل معان
 .ةاطن

 ءيدع نب مصاع مهس هنم جرخ مهس لوأ ناكف «قشلا ىلإ اوطبه مث
 نب نمحرلا دبع مهس مث « هلك هللا لوسر مهس ناك هعمو «نالجعلا نب يحأ
 هللا ناوضر بلاط يبأ نب ىلع مهس مث «راجنلا مهس مث ةدعاس مهس مث ء«فوع

 نب رمع مهس مث ءملسأو رافغ مهس مث هللا ديبع نب ةحلط مهس مث ؛هيلع
 ديبع مهس مث «ةثراح مهس مث ,مارح يئبو ةديبع نب ةملس مهس مث «باطخلا
 ربيخ رضح نمو ةنيهج هيلإ تعمج «فيفللا مهس وهو ءسوأ مهس مث «ماهسلا
 مهس يف هباصأ ناك يذلا « هلك هللا لوسر مهس هوذح ناكو «برعلا رئاس نم

 .يدع نب مصاع

 هئاسن نيبو هتبارق نيب «صاخ يداو ىهو «ةبيتكلا هلي هللا لوسر مسق مث
 ةمطافل هلو هللا لوسر مسقف ءاهنم مهاطعأ ءاسنو نيملسملا نم لاجر نيبو

 قسو ّيئم ديز نب ةماسألو «قسو ةئم بلاط يبأ نب يلعلو ءقسو يئم هتنبا

 يبأ نب ركب يبألو ءقسو يعم نينمؤملا مأ ةشئاعلو ءىون نم ًاقسو نيسمحو

 رفعج بلو ءاقسو نيعبرأو قسو ةئم بلاط يبأ نب ليقعلو ءقسو ةئم ةفاحق

 قسو ةئم هينباو ةمرخم نب تلصللو قسو ةئم ثراحلا نب ةعيبرلو ءاقسو نيسمخ

 ديزي دبع نب ةناكرلو اقسو نيسمخ ةقبن يبألو ءاقسو نوعبرأ اهنم تلصلل

 نيعبرأ ةمرخم نب مساقلا يبألو ءاقسو نيثالث ةمرخم نب سيقلو ءاقسو نيسمح

 ديبع بلو قسو ةئكم ثراحلا نب نيصحلا ةنباو ثراحلا نب ةديبع تانبلو ءًاقسو

 ةثاثأ نب حطسملو ءاقسو نيثالث ةمرخم نب سوأ نبالو اقسو نيتس ديزي دبع نبا

 :2 احسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا



 نينالث كنه نب ميعنلو ءاقسو نيعبرأ ةئيمر مألو ءاقسو نيسمح سايلإ نباو

 ءامسو نيثالث ديزي دبع نب ريجعلو ءاقسو نيثالث ثراحلا تنب ةنيحبلو ءاقسو

 بلاط يبأ تنب ةعامجلو ءلاقسو نيثالث بلطملا دبع نب ريبزلا تنب مكحلا مألو

 نيعبرأ ركب يبأ نب نمحرلا دبعلو ءاقسو نيسمخ مقرألا نبالو ءاقسو نيثالث

 ةعابضلو ءاقسو نيعبرأ ريبزلا مألو ءامسو نيثالث شحج تنب ةنمحلو ءامسو

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نيعبرأ بلاط مألو اقسو نيئالث سينخ يبأ نبالو اقسو نيعبرأ ريبزلا تنب
 نب هللا دبعلو ءاقسو نيسمخ يبلكلا ةليمنلو ءاقسو نيرشع ةرصب يبألو ءاقسو

 شحح تنب بيبح مألو ءاقسو نيعبرأ اهنم هينبال اقسو نيعست هينباو بهو

 .قسو ةئم عبس ٌهِِلَو هئاسنلو ءاقسو نيثالث ةدبع نب موكلملو ءاقسو نيثالث

 ربيخ حمق نم هءاسن ٌعِلو هللا لوسر دمحم ىطعأ ام ركذ
 :ةمطافو نينمؤملا تاهمأ بيصن

 ةسمخ لَو هللا لوسر تنب ةمطافلو ءاقسو نينامثو قسو ةئم نحل مسق
 رشع ةسمخ دوسألا نب دادقمللو ءاقسو نيعبرأ ديز نب ةماسألو ءاقسو نينامثو

 .©) بتكو سابعو «نافع نب نامثع دهش .قسوأ ةسمخ ةئيمر مألو اقسو

 :هتوم دنع لوسرلا ةيصو

 ؛يرهزلا باهش نبا نع «ناسيك نب حلاص ٍئثدحو :قاحسإ نبا لاق
 دنع لَو هللا لوسر صوي مل :لاق دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع

 ةئم داحب نييرادلاو «ربيخخ نم قسو ةئم داحب نييواهرلل ىصوأ «ثالثب الإ هتوم

 ىصوأو «ربيخ نم قسو ةئم داحب نييرعشأللو «نييئابسللو «ربيخن نم ءقسو
 .©© نانيد برعلا ةريزحي كرتي الأو «ةثراح نب ديز نب ةماسأ ثعب ذيفنتب

 هللا فذق ربيح نم ِدلي هللا لوسر غرف املف :قاحسإ نبا لاق :كدف ربخ

 )١( ةيادبلا :رظنا )4/54 5١(.

 )١( يربطلا هجرخأو «لسرم هدانسإ )7/ )7١.قاحسإ نبا نع



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ىلإ اوثعبف «رييخ لهأب ىلاعت هللا عقوأ ام مهغلب نيح ءكدف لهأ بولق ف بعرلا

 وأ «ربيخب مهلسر هيلع تمدقف ءكدف نم فصنلا ىلع هنوحلاصي هلل هللا لوسر

 لص هللا لوسرل كدف تناكف ءمهنم كلذ لبقف «ةنيدملا مدق ام دعب وأ فئاطلاب

 .باكر الو ليخب اهيلع فجوي مل هنأل ةصلاخ

 :رييخ نم لو هللا لوسر مهل يصوأ نيذلا نييرادلا رفنلا ةيمست
 لك هللا لوسر ىلإ اوراس نيذلا مخل نب ةرامث نب بيبح نب رادلا ونب مهو

 «كلام نب ةفرعو «سيق نب ديزيو «هوخأ سوأ نب ميعنو سوأ نب ميمت :ماشلا نم
 .نمحرلا دبع هيلي هللا لوسر هامس

 رب نب دنه وبأو «كلام نب ةلبجو «نامعن نب هكافو :قاحسإ نبا لاق

 .هللا دبع دلي هللا لوسر هامسف «رب نب بيطلا هوخأو

 لهأ ىلإ ثعبي ءركب يبأ نب هللا دبع ئثدح امك هِي هللا لوسر ناكف

 اذإف ءمهيلع صرخيف ءدوهيو نيملسملا نيب اصراخ ةحاور نب هللا دبع ربيخ

 تاومسلا تماق اذُّب :دوهي لوقتف ءانلف متئش نإ :لاق ءانيلع تيدعت :اولاق

 .ضرألاو
 همحري ةتؤمي بيصأ مث ءادحاو ًاماع ةحاور نب هللا دبع مهيلع صرخ امئإو

 صرخي يذلا وه «ةملس ئب وأ ءءاسنخ نب ةيمأ نب رخص نب رابج ناكف للا

 .ةحاور نب هللا دبع دعب مهيلع

 قح «مهتلماعم يف اسأب نوملسملا ممب ىري ال «ءكلذ ىلع دوهي تماقأف

 ,هولتقف «ةثراح يب يحأ ءلهس نب هللا دبع ىلع كلي هللا لوسر دهع يف اودع

 ."”هيلع نوملسملاو ٌدلَي هللا لوسر مهمهاف

 ًاضيأ ئئدحو «ةمثح يبأ نب لهس نع يرهزلا ئئدح :قاحسإ نبا لاق

 نب هللا دبع بيصأ :لاق «ةمثح يبأ نب لهس نع «ةثراح نب ىلوم راسي نب ريشب

 )١( يربطلا هحرحأو «لسرم هدانسإ )7/ )7٠١قاحسإ نبا نع .



 يشل قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 دق نيع يف دحوف ءأرمت اهنم راتمي هل باحصأ يف اهيلإ جرخ ناكو «رييخب لهس
 كلَ هللا لوسر ىلع اومدق مث «هوبيغف هوذخأف لاق ءاهيف حرط مث «هقنع ترسك

 ةصيوح همع انبا هعمو «ءلهس نب نمحرلا دبع هوحأ هيلإ مدقتف «هنأش هل اوركذف
 عمدلا بحاص ناكو ءانس مهثدحأ نم نمحرلا دبع ناكو ءدوعسم انبا ةصيخحمو

 ربكلا :ِلَط هللا لوسر لاق همع ئببا لبق ملكت املف «موقلا يف مدق اذ ناكو
 ,©0ربكلا

 دبع نع «يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 ام هللا مياو «ميهاربإ نب دمحم لاق «ةثراح نب يأ :يظيق نب ديجي نب نمحرلا

 اذكه ام هللاو :هل لاق هنإ ءهنم نسأ ناك هنكلو .هنم ًاملع رثكأب لهس ناك

 ملع ال ام ىلع اوفلحا : هلي هللا لوسر لاق ام ءمهوأ الهس نكلو !نأشلا ناك

 نيب ليتق دحو دق هنأ راصنألا هتملك نيح ربيح دوهي ىلإ بتك هنكلو «هب مكل
 هادوف ًالتاق هل نوملعي الو .هولتق ام هللاب نوفلحي هيلإ اوبتكف ءهودف مكتايبأ

 .© هدنع نم هيلي هللا لوسر

 :ربيخ نع دوهيلا ءالجإ
 نب نمحرلا دبع ثيدح لثم بيعش نب ورمع ٍنثدحو :قاحسإ نبا لاق

 هولتق ام هللاب نوفلحي اوبتكف «برحب اونذئا وأ هودف :هثيدح يف لاق هنأ الإ ديحب

 .©© هدنع نم هلو هللا لوسر هادوف التاق هل نوملعي الو

 لوسر ءاطعإ ناك فيك :يرهزلا باهش نبا تلأسو :قاحسإ نبا لاق
 نيح مهل كلذ تبأ ءاهجرخ ىلع لخنلا مهاطعأ نيح ؛مهلخن ربيخ دوهي للي هللا

 )١( دمحأ هجرخأ .حيحص هدانسإ )١475 .*“ .3/4( ,«(؟50707) يراخبلاو )5١17(

 ملسمو )١579( قازرلا دبعو (8ال7) كلامو )١87559( دواد وبأو )15451(

 ) )5554يذمرتلاو ١55١١(.

 .(798 )235717/1١7 حتفلا يفو (45؟5) دواد وبأ هحرحأو «لسرم هدانسإ (؟)
 .قباسلا :رظنا «لسرم هدانسإ (7)
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 ؟كلذ ريغ نم ةرورضلل اهايإ مهاطعأ مأ ضبق
 «لاتقلا دعب ةونع ربي حتتفا هيلو هللا لوسر نأ :باهش نبا نربخأف

 : هلي هللا لوسر اهسمخ « يي هللا لوسر ىلع لجو زع هللا ءافأ امث ربي تناكو

 مهاعدف «لاتقلا دعب ءالحلا ىلع اهلهأ نم لزن نم لزنو «نيملسملا نيب اهمسقو

 ءاهولمعت نأ ىلع لاومألا هذه مكيلإ تعفد متكش نإ :لاقف « ٌهِلي هللا لوسر
 ءامولمعي اوناكف ءاولبقف هللا مكرقأ ام مكرقأو ءمكنيبو اننيب اهرامث نوكتو

 يف مهيلع لدعيو ءاهرمث مسقيف «ةحاور نب هللا دبع ثعبي للي هللا لوسر ناكو

 هلع هللا لوسر دعب « هنفذ ركب وبأ اهرقأ « هلي هيبن هللا يفوت املف «صرخلا

 اهرقأ مث «يفوت ىح « للي هللا لوسر اهيلع مهلماع ىلا ةلماعملا ىلع «مهيديأب

 هضبق يذلا هعجو يف لاق هلي هللا لوسر نأ رمع غلب مث .هترامإ نم اردص هذ رمع

 لسرأف «تبثلا هغلب يح «كلذ رمع صحفف «نانيد برعلا ةريزجب نعمتجي ال :هيف هللا

 :لاق هللا لوسر نأ يغلب دق :مكئالج يف نذأ دق لجو زع هللا نإ لاقف «دوهي ىلإ

 «هب دوهيلا نم للي هللا لوسر نم دهع هدنع ناك نمف نانيد برعلا ةريزحب نعمتجي ال

 ىلحأف «ءالجلل زهجتيلف «دوهيلا نم هللا لوسر نم دهع هدنع نكي مل نمو «هل هذفنأ

 ."”مهنم هلو هللا لوسر نم دهع هدنع نكي مل نم رمع

 ٠ :ربيخ نم دوهيلا يلجي رمع
 نب هللا دبع نع ؛رمع نب هللا دبع ىلوم «عفان نثدحو :قاحسإ نبا لاق

 املف ءاهدهاعتن ربيخب انلاومأ ىلإ دوسألا نب دادقملاو ريبزلاو انأ تجرخ :لاق رمع

 «يشارف ىلع مئان انأو «ليللا تحت يلع ىدعف :لاق ءانلاومأ يف انقرفت انمدق

 ينايتاف «يابحاص يلع خ رصتسا تحبصأ املف (يقفرم نم يادي تعدفف

 امدق مث «يدي نم احلصأف :لاق «يردأ ال :تلقف ؟كب اذه عنص نم :ىنالأسف

 اهيأ :لاقف ًابيطخخ سانلا يف ماق مث دوهي لمع اذه :لاقف يَ رمع ىلع يب

 نع )١١19/5( ةيادبلا يف ريثك نبا )٠0/8-5١( يربطلا هجرخأ .حيحص ثيدح )١1(
 .قاحسإ نبا



 يلا قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 دقو ءانئش اذإ مهجرخن انأ ىلع ربيخ دوهي لماع ناك ُهللي هللا لوسر نإ ؛سانلا

 ىلع مهودع عم «مكغلب دق امك «هيدي اوعدفف رمع نب هللا دبع ىلع اودع

 هل ناك نمف «مهريغ ودع كانه انل سيل «هباحصأ مهنأ كشن ال «هلبق يراصنألا

 .2 مهجرخأف دوهي جرخم ينإف ؛هب قحليلف ربيخب لام

 :ىرقلا يداو مسقي رمع
 «فنكم نب هللا دبع نع ءركب يبأ نب هللا دبع ئئدحف :قاحسإ نبا لاق

 نيرجاهملا يف بكر ربيخ نم دوهي رمع جرخأ امل :لاق «ةثراح نب يأ

 ةملسم يب وحأ ءءاسنخ نب ةيمأ نب رخص نب رابج هعم جرخو «راصنألاو
 نيب ربيخ امسق امهو «تباث نب ديزيو -مهبساحو ةنيدملا لهأ صراخ ناكو

 .اهيلع تناك يلا ,نامهسلا ةعامج لصأ ىلع ءاهلهأ

 .رطخ نافع نب نامثعل «ىرقلا يداو نم باطخلا نب رمع مسق ام ناكو

 ةعيبر يبَأ نب رماعلو «رطخخ ةملس يبأ نب رمعلو ءرطخ فوع نب نمحرلا دبعلو

 .رطخ ةقارس نب رمعلو «رطخ

 سيق نب ثراحلا نبالو ءرطخ فصن كيتع نب ربحلو :قاحسإ نبا لاق

 يداوو ربيح رمأ نم انغلب ام اذهف ءرطخ كاحضلاو ةمزح نبالو «رطخ فصن
 .© امهمساقمو ىرقلا
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 هعم نيرجاهملا ثيدحو ةشبحلا نم بلاط يبأ نب رفعج مودق
 هللا لوسر باحصأ نم ةشبحلا ضرأب ماقأ نم ناكو :قاحسإ نبا لاق

 مهلمحف يرمضلا ةيمأ نب ورمع يشاجنلا ىلإ ولي هللا لوسر مهيف ثعب ىح هلي

 .ةيبيدحلا دعب ربيخب وهو هيلع محب مدقف «نيتنيفس يف

 هعم «بلطملا دبع نب بلاط يبأ نب رفعج :فانم دبع نب مشاه ينب نم

 ضرأب هتدلو تناكو «رفعح نب هللا دبع هنباو «ةيمعثخلا سيمع تنب ءامسأ هتأرما

 .لجر هلي هللا لوسرل ًاريمأ ماشلا ضرأ نم هتؤمي رفعج لتق «ةشبحلا

 نب ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب دلاخ :فانم دبع نب سمه دبع ينب نمو
 ةمأو «دلاخ نب ديعس هانباو ءدعسأ نب فلخ تنب ةنيمأ هتأرما هعم ءسمخم دبع

 ركب يبأ ةفالخ يف رفصلا جرم دلاخ لتق ةشبحلا ضرأب امدلو ءدلاخ تبب

 تنب ةمطاف هتأرما هعم «صاعلا نب ديعس نب ورمع هوخأو «ماشلا ضرأب قيدصلا

 نيدانحأب ورمع لتق .ةشبحلا ضرأب تكله «قانكلا ثرحم نب ةيمأ نب ناوفص

 . هذ ركب يبأ ةفالخ يف ماشلا ضرأ نم

 :ةحيحأ وبأ ةيمأ نب صاعلا نب ديعس هوبأ لوقي ديعس نب ورمعلو
 احلسو هادي تدتشاو بش اذإ  ورمع اي كنع ىرعش تيا الأ

 احجوم ردصلا يف ناك ًاظيغ فشكت  لبالب هيف موقلا رمأ كرتنأ

 ناكو ءاملسأ نيح «صاعلا نب ديعس نب نابأ امهوحأ لوقي دلاخو رمعلو

 :امب هل لام يف كله «فئاطلا ةيحان نم «ةبيرظلاب كله صاعلا نب ديعس مهوبأ

 دلاخو ورمع نيدلا يف ىرتفي ام دهاش ةبيرظلاب ًاتيم تيل الأ

 دباكن نم انئادعأ نم نانيعي احبصأف ءاسنلا رمأ الب اعاطأ

 :لاقف ءديعس نب دلاح هباحأف

 رصقم ةلاقملا ءوس نم وه الو هضرع انأ متاش ال يخأ ام يخأ

 رشدي ةبسيرظلاب اتيم تيل الأ هرومأ هيلع تدتشا اذإ لوقي
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 رقفأ وه يذلا ئدألا ىلع لبقأو هليبسل ىشم دق اتيم كنع عدف

 نيملسملا لام تيب ىلع باطنخلا نب رمع نزاخ «ةمطاف يأ نب بيقيعمو

 فيلح «سيق نب هللا دبع ىرعشألا ىسوم وبأو «صاعلا نب ديعس لآ ىلإ ناكو
 .رفن ةعبرأ «سمخ دبع نب ةعيبر نبا ةبتع لآ

 .دليوح نب لفون نب دوسألا :يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ ينب نمو
 .لحر

 هانبأ هعم «ليبحرش دبع نب سيق نب مهج :يصق نب رادلا دبع ينب نمو
 دوسألا دبع تنب ةلمرح مأ هتأرما هعم تناكو مهحج نب ةعزخو مهج نب ورمع

 .لجر ءاهل هانباو «ةشبحلا ضرأب تكله

 فيلح «دوعسم نب ةبتعو ءصاقو يبأ نب رماع :بالك نب ةرهز ينب نمو

 .نالجر .ليذه نم مهل

 تناك دقو رخص نب دلاحخ نب ثراحلا :بعك نب ةرم نب ميت ينب نمو
 .لحر ةشبحلا ضرأب تكله «ةليبج نب ثراحلا تنب ةطير هتأرما هعم

 نب ةعيبر نب نامثع :بعك نب صيصه نب ورمع نب حمج ينب نمو
 .لجر .نابهأ

 فيلح ؛ءزجلا نب ةيمحم :بعك نب صيصه نب ورمع نب مهس ينب نمو

 .لجر نيملسملا سمح ىلع هلعج دلي هللا لوسر ناك ءديبز نم مهل

 .لجر ةلضن نب هللا دبع نب رمعم :يؤل نب بعك نب يدع ينب نمو

 «سمش دبع نب ورمع نب بطاح وبأ :بلاغ نب يؤل نب رماع ينب نمو

 نب يدعسلا تنب ةرمع هتأرما هعم ءسمخ دبع نب سيق نب ةعيبر نب كلامو

 .نالجر «سمه دبع نبا نادقو

 .طيقل نب سيق دبع نب ثراحلا :كلام نب رهف نب ثراحلا نب نمو

 .لجر

 كله نم ءاسن نم ءاسن نيتنيفسلا يف مهعم يشاجنلا لمح ناك دقو



 يل

 .نيملسملا نم كلانه

 «نيتنيفسلا يف يرمضلا ةيمأ نب رمع عم يشاجنلا لمح نيذلا ءالؤهف

 .ًالجر رشع ةتس هلي هللا لوسر ىلإ نيتنيفسلا يف مدق نم عيمجف

 لمحي ملو «ردب دعب الإ مدقي ملو «ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه نم ناكو

 ضرأب كله نمو «كلذ دعب مدق نمو لي هللا لوسر ىلإ نيتنيفسلا يف يشاجنلا
 :ةشبحلا ةرحاهم نم «ةشبحلا

 بائر نب شحح نب هللا ديبع :فانم دبع نب سمش دبع نب ةيمأ ينب نم
 يبأ تنب ةبيبح مأ هتأرما هعم ءسمغ دبع نب ةيمأ نب فيلح ؛ةعزخ دسأ يدسألا

 «نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ نكت تناك اميو هللا ديبع تنب ةبيبح هتنباو «نايفس

 اه رصنت ةشيخلا ضرأ مدق املف ءارجاهم نيملسملا عم جرخ ةلمر اهمسا ناكو

 نم هتأرما ىلع هلي هللا لوسر ف فلحخف ءاينارصن كلانه تامو «مالسإلا قرافو

 .برح نب نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ هدعب

 جرح :لاق «ةورع نع «ريبزلا نب رفعح نب دمحم ٍيثدح :قاحسإ نبا لاق
 :لاق ءرصنت ةشبحلا ضرأ مدق املف ءاملسم نيملسملا عم شحج نب هللا ذيبع

 يأ ,متأصأصو انحتف :لاق ٌهِلك هللا لوسر باحصأ نم نيملسملاب رم اذإ ناكف

 اذإ بلكلا دلو نأ كلذو .دعب اورصبت ملو ءرصبلا نوسمتلت متنأو انرصبأ دق

 دق اّنأ يأ :ًالثم مهلو هل كلذ برضف كلذ لبق ًاصأص رظنلل هينيع حتفي نأ دارأ

 .كلذ نوسمتلت متنأو اورصبتف مكنيعأ اوحتفت لو ءانرصبألف اننيعأ انحتف

 وهو «ةميزخ نب دسأ نب نم لحجر هللا دبع نب سيقو :قاحسإ نبا لاق
 يبأ ةالوم راسي تنب ةكرب هتأرماو «ةبيبح مأ عم تناك يلا سيق تنب ةيمأ وبأ

 «نايفس يبأ تنب ةبيبح مأو «شحج نب هللا ديبع يرئظ اتناك «برح نبا نايفس

 .نالحر .ةشبحلا ضرأ ىلإ اورجاه نيح امهعم اممب اجرخف

 نب دوسألا نب ةعمز نب ديزي :ىصق نب ىزعلا دبع نب دسأ ينب نمو

 نب ةيمأ نب رمعو ءاديهش علك هللا لوسر عم نينح موي لتق ءدسأ نب بلطملا



 فانم دبع نب مشاه نب ريمع نب مورلا وبأ :يصق نب رادلا دبع ينب نمو

 فانم دبع نب ةمقلع نب ةدلك نب ثراحلا نب رضنلا نب سارفو ءرادلا دبع نبا
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 .نالجر .ةشبحلا ضرأب كله دسأ نب ثراحلا

 .كالحر .رادلا دبع نبا

 نب فوع دبع نب رهزأ نب بلطملا :ةرم نب بالك نب ةرهز ينب نمو
 ديعس نب ةريبض نب فوع يبأ تنب ةلمر هتأرما هعم ؛ةرهز نب ثراحلا نب دبع

 دبع نب هللا دبع كلانه هل تدلو «ةشبحلا ضرأب كله مهس نبا دعس نبا

 .لحر .مالسإلا يف هابأ ثرو لحجر لوأل ناك نإ :لاقي ناكف «بلطملا

 نب ورمع نب نامثع نب ورمع :يؤل نب بعك نب ةرم نب ميت ينب نمو

 .لحر صاقو يبأ نب دعس عم ةيسداقلاب لتق ؛ميت نب دعس نب بعك

 دبع نب نايفس نب رابه :بعك نب ةرم نب ةظقي نب موزخم ىنب نم

 نب هللا دبع هوخأو ءهذ ركب يبأ ةفالح يف ماشلا ضرأ نم نيدانحأب لتق ءدسألا

 مأ لتقأ هيف كلشي ه# باطخلا نب رمع ةفالخ يف ماشلاب كومريلا ماع لتق نايفس

 .رفن ةثالث «ةريغملا نب ةفيذح يبأ نب ب, ماشهو :ال

 نب ثراحلا نب بطاح :بعك نب صيصه نب ورمع نب حمج ينب نمو

 هتأرما هعم ؛ثراحلاو دمحم هانباو حمج نب ةفاذح نب بهو نب بيبح نب رمعم

 امهمأ ىهو هانباو هتأرما تمدقف .املسم كانه بطاح كله .للحملا تنب ةمطاف

 كله راسي تنب ةهيكف هتأرما هعم ثراحلا نب باطح هوخأو نيتنيفسلا ىدحإ يف

 بيبح نب رمعم نب نايفسو نيتنيفسلا ىدحإ يف ةهيكف هتأرما تمدقف املسم كانه

 كلهو ةنسح نبا ليبحرش امهمأل امهوحأو ةنسح امهمأو رباجو ةدانح هانباو

 .رفن ةتس نق باطخلا نب رمع ةفالخ يف رباجو ةدانج هانبا كلهو نايفس

 نب سيق نب ثراحلا نب هللا دبع :بعك نب صيصه نب مهس ينب نمو

 سيق نب ةفاذح نب سيقو ةشبحلا ضرأب كله رعاشلا مهس نب دعس نب يدع

 دعس نب يدع نب سيق نب ثراحلا نب سيق وبأو مهس نب ديعس نب يدع نبا
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 نب ةفاذح نب هللا دبعو ه5 قيدصلا ركب يبأ ةفالخ يف ةماميلا موي لتق مهس نبا

 «ىرسك ىلإ يو هللا لوسر (لوسر) وهو مهس نب ديعس نب يدع نسب سيسق
 يدع نب سيق نب ثراحلا نب رمعمو يدع نب سيق نب ثراحلا نب ثراحلاو
 ديعس هل لاقي ميمت نب نم همأ نم هل خأو ىدع نب سيق نب ثراحلا نب رشبو
 سيق نب ثراحلا نب ديعسو هيَذ ركب يبأ ةفالخ يف نيدانجأب لتقو ورمع نبا
 نب ثراحلا نب بئاسلاو «هنفذ باطخلا نب رمع ةفالخ ف كومريلا ماع لتق
 نب رمع ةفالحخ يف لحف موي لتقو هلي هللا لوسر عم فئاطلاب حرح «سيق
 نب ةفيذح نب بائر نب ريمعو «هيف كشي «ربيخ موي لتق :لاقيو . هذ باطخلا
 نم هفرصنم ديلولا نب ب دلاخخ عم رمتلا نيعب لتق مهس نب ليعسس نسب مشهم
 .الجر رشع دحأ هد ركب يبأ ةفالخ يف «ةماميلا

 نب ناثرح نب يزعلا دبع نب ةورع :يؤؤل نب بعك نب يدع ينب نمو
 نب يدعو «ةشبحلا ضرأب كله «بعك نب يدع نب جيوع نب ديبع نب فوع
 .نالحر ةشبحلا ضرأب كله «نائرح نب يزعلا دبع نب ةلضن

 نم مدق نم عم نامعنلا مدقف ءيدع نب نامعنلا هنبا يدع عم ناكو

 هلمعتساف «باطخلا نب رمع ةفالخ تناك بح ىقبف «ةشبحلا ضرأ نم نيملسملا

 :يهو ءرعش نم اتايبأ لاقف ةرصبلا ضرأ نم «ناسيم ىلع

 متنحو جاجز يف ىقسي ناسي اهليلح نأ ءانسحلا ىتأ له الأ
 مسنم لك ىلع ونجت ةصاقرو ةيرق نيقاهد ينتنغ تئش اذإ

 ةنملا رغصألاب ينقست الو ينقسأ ربكألابف ئامدن تنك نإف

 ماهنملا قسوجلا يف انمدانت هؤوسي نينمؤملا ريمأ لعل
 هيقل نمف «ئؤوسيل كلذ نإ «هللاو معن :لاق ءرمع هتايبأ تغلب املف

 ريمأ اي هللاو :لاقو هيلإ رذتعا هيلع مدق املف هلزعو ,هتلزع دق نأ ه هربخيلف

 ًارعاش ًاءرما تنك نيكلو طق هتلق نأ كغلب امم ًائيش تعنص ام «نينمؤملا

 ال هللا ياو :رمع هل لاقف «ءارعشلا لوقت اميف تلقف «لوق نم الضف تدحو
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 .تلق ام تلق دقو «تيقب ام لمع ىلع يل لمعت

 سمه دبع نب ورمع نب طيلس :رهف نب بلاغ نب يؤل نب رماع ينب نمو

 8ك هللا لوسر لوسر ناكو .رماع نب لسح نب كلام نب رصن نب دو دبع نبا

 .لجر .ةماميلاب يفنحلا ىلع نب ةذوه ىلإ

ب ريهز نب منغ نب نامثع :كلام نب رهف نب ثراحلا نيب نمو
 ؛دادش يبأ ن

 نب ضايعو «رهف نب ثراحلا نب ةيمأ نب رماع نب طيقل نب سيق دبع نب دعسو

 .رفن ةثالث دادش يبأ نبا ريهز

 مدق نمو «ةكم ْوو هللا لوسر ىلع مدقي ملو ءردب نع فلخت نم عيمجف

 .ًالجر نوثالثو ةعبرأ «نيتنيفسلا يف يشاجنلا لمحي مل نمو «كلذ دعب

 :ةشبحلا ضرأب مهئانبأ نمو مهنم كله نم ةيمست هذهو :مهنم نوكلاهلا

 فيلح بائر نب شحج نب هللا ديبع :فانم دبع نب سم دبع ينب نم

 .اينارصن امي تام «ةيمأ يب

 .دسأ نب ثراحلا نب ةيمأ نب ورمع :يصق نب يزعلا دبع نب دسأ ينب نمو
 .ثراحلا نب باطح هوخأو «ثراحلا نب بطاح :حمج ينب نمو

 .سيق نب ثراحلا نب هللا دبع :بعك نب صيصه نب ورمع نب مهس ينب نمو

 نب كاثرح نب يزعلا دبع نب ةورع :يؤل نب بعك نب يدع ينب نمو

 .رفن ةعبس ةلضن نب يدعو «,فوع

 رخص نب دلاخ نب ثراحلا نب ىسوم :ةرم نب ميت ينب نم مهئانبأ نمو

 .لجر رماع نبا

 ةشبحلا تارجاهم
 كله نمو نهنم مدق نم «ءاسنلا نم ةشبحلا ضرأ ىلإ رحاه نم عيمجو

 نمو نهنم مدق نم «كلانه ندلو قاللا نقانب ىوس «ةأرما ةرشع تس كلانه

 :نجرحخ نيح نهعم هب جرخ نمو كلانه كله

 . لك هللا لوسر تنب :ةيقر مشاه يب نم :شيرق نم
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 نم اب تجرح «ةبيبح اهتنبا عم «نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ :ةيمأ ينب نمو

 يبأ نم اهتنبا بنيزب اهعم تمدق «ةيمأ تنب ةملس مأ :موزخم ينب نمو

 .كلانه اًقدلو ةملس

 ناتنبو قيرطلاب تكله ةليبح نب ثراحلا تنب ةطير :ةرم نب ميت ينب نمو

 ًاعيمج نكله ثراحلا تنب بنيزو ثراحلا تنب ةشئاع كلانه امقدلو تناك ال

 .ةمطاف امل لاقي اهريغ اهدلو نم قبي ملف كلانه

 .ةريبض نب فوع يبأ تنب ةلمر ءورمع نب مهس ينب نمو
 .متاغ نب ةمثح يبأ تنب ىليل :بعك نب يدع ينب نمو

 ليهس تنب ةلهسو «سيق نب ةعمز تنب ةدوس :يؤل نب رماع ينب نمو
 ليهس تنب موثلك مأو «نادقو نب يدعسلا تنب ةرمعو ءللجما ةنباو .ورمع نبا

 ةمطافو «ةيمعثخلا نامعنلا نب سيمع تنب ءامسأ :برعلا بئارغ نمو

 ءراسي تنب ةكربو «راسي تنب ةهيكفو «ةينانكلا ثرحم نب ةيمأ نب ناوفص تنب

 ضرأب مهئانبأ نم دلو نم ةيمست هذهو :ةشبحلاب مهئانبأ نم دلو نم

 :ةشبحلا

 ءديعس نب دلاخ نب ديعسو «ةفيذح يبأ نب دمحم :سمه دبع ينسب نسم

 .دلاخن تنب ةمأ هتحأو

 .دسألا نب ةملس يبأ تنب بنيز :مورخم ينب نمو

 «ثراحلا تنب ةشئاع هتاوحأو «دلاخ نب ثراحلا نب ىسوم :ميت ينب نمو

 .ثراحلا تنب بنيزو «ثراحلا تنب ةمطافو



 ١.ثه
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 نب ديعسو «ةفيذح يأ نب دمحمو «رفعح نب هللا دبع :ةسمخ مهنم لاجرلا

 .ثراحلا نب ىسومو «بلطملا دبع نب هللا دبعو ؛دلاح

 ةشئاعو «ةملس يبأ تنب بنيزو «دلاخ تبب ةمأ :سمح ءاسنلا نمو

 .رخص نب دلاخ نب ثراحلا تانب «ةمطافو بنيزو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 عبس ةنس ةدعقلا يذ يف ءاضقلا ةرمع

 امب ماقأ ربي نم ةنيدملا ىلإ هيلي هللا لوسر عحجر املف :قاحسإ نبا لاق

 نيب اميف ثعبي «ءلاوشو ناضمر رهشو نابعشو ابحرو نييدامجحو عيبر يرهش
 هيف هدص يذلا رهشلا يف ةدعقلا يذ ف جرح مث هلك هايارسو هوزغ نم كلذ
 .© اهنع هودص ىلا هترمع ناكم ءءاضقلا ةرمع ارمتعم نوكر شملا
 يذ يف لَو هللا لوسر اودص مهنأل ؛صاصقلا ةرمع اهل لاقيو :ةيمستلا ببس
 ةكم لحخدق «مهنم هي هللا لوسر صتقاف «تسم ةنس نم مارملا رهشلا يف ةدعقل
 .عبس ةنس نم ؛هيف هودص يذلا م ارحلا رهشلا يف ةدعقلا يذ يف

 ."74ٌصاَصِق تَمَرْكَآَو » :كلذ يف هللا لزنأف :لاق هنأ سابع نبا نع انغلبو
 هترمع ف هعم دص ناك نم نوملسملا هعم جرخو :قاحسإ نبا لاق

 اهنيب شيرق تثدحتو «هنع اوجرخ ةكم لهأ هب عمس املف «عبس ةنس يه « ءكلت
 .© ةدشو دهجو ةرسع ف هباحصأو ًادمحم نأ

 دنع هل اوفص :لاق «سابع نبا نع «مهتأ ال نم ئثدحف :قاحسإ نبا لاق
 عبطضا دجسللا لو هللا لوسر لحد املف ؛هباحصأ ىلإو هيلإ اورظنيل ةودنلا راد
 هسفن نم مويلا مهارأ ًاءرما هللا محر :لاق مث «ىميلا هدضع جرخأو هئادرب

 تببلا هاراو اذإ نيح .هعم هباحصأ لورهيو لورهي جرو «نكرلا ملتسا مث «ةوق
 كلذك لوره مث ؛دوسألا نكرلا ملتسي ىح ىشم «ياميلا نكرلا ملتساو «مهنم
 اهنأ نونظي سانلا ناك :لوقي سابع نبا ناكف ءاهرئاس ىشمو «فاوطأ ةثالث

 يذلل شيرق نم يحلا اذهل اهعنص امنإ كي هللا لوسر نأ كلذو ؛مهيلع تسيل

 .امب ةنسلا تضمف ءاهمزلف عادولا ةجح جح اذإ ىح ؛مهنع هغلب

 )١( ةيادبلا :رظنا )5//771(.

 )١( ةيآ :ةرقبلا ةروس ١91.

 ةيادبلا (5؟/5) يربطلا خيرات :رظنا (؟) )7710/5(.



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :لوقي هتقان ماطخب ذحآ ةحاور نب هللا دبعو اهلحد ةرمعلا كلت يف ةكم لحد

 هلوسر يف ريخلا لكف اولخ هليبس نع رافكلا ينب اولخ

 هلوبق يف هللا قح فرعأ هليقب نمؤم نإ بر اي

 هليزنت ىلع مكانلتق امك هليوأت ىلع مكانلتق نحن

 هليلخ نع ليلخلا لهذيو هليقم نع مالا ليزي ابرض

 :ةنوميمب هلو لوسرلا جاوز

 ءاطع نع حيجن يبأ نب هللا دبعو حلاص نب نابأ ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 جوزت دل هللا لوسر نأ سابع نبا نع ؛جاجحلا يبأ دهاجبو حابر يبأ نبا

 نب سابعلا اهايإ هجوز يذلا ناكو ءمارح وهو هرفس يف ثراحلا تنب ةنوميم

 | .بلطملا دبع

 (ةكم دلك هللا لوسر اهجوزف ؛سابعلا ىلإ اهرمأ لضفلا مأ تلعجف

 .مهرد ةئامعبرأ لي هللا لوسر نع اهقدصأو

 دبع نب بطيوح هاتأف ءاثالث ةكمب ولو هللا لوسر ماقأف :قاحسإ نبا لاق

 «شيرق نم رفن ف «ءلسح نب كلام نب رصن نب دو دبع نب سيق يبأ نب يزعلا

 ؛ةكم نم ول هللا لوسر جارخإب هتلكو دق شيرق تناكو ؛ءثلاغلا مويلا يف

 ول مكيلع امو : للي يبلا لاقف ؛انع جرحاف ءكلحأ ىضقنا دق هنإ :هل اولاقف

 ال :اولاق هوترضحف ًاماعط مكل انعنصو ,مكرهظأ نيب تسرعأف ينومتكرت

 «عفار ابأ فلخو لَك هللا لوسر جرخف .انع جرخاف «كماعط ف انل ةجاح

 مث «كلانه لو هللا لوسر امي نبف «فرسب امي هاتأ يح «ةنوميم ىلع هالوم

 .ةجحلا يذ يف ةنيدملا ىلإ لك هللا لوسر فرصنا



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ةتؤم ةوزغ ركذ

 ةحاور نب هللا دبعو ديزو رفعج لتقمو «نامث ةنس ىلوألا ىدامج يف

 ءنوكرشملا ةجحلا كلت يلوو «ةجحلا يذ ةيقب امي ماقأف :قاحسإ نبا لاق

 نيذلا ماشلا ىلإ هئعب ىلوألا ىدامج يف ثعبو «عيبر يرهشو ارفصو مرحملاو
 .") ةتؤع. اوبيصأ

 «ريبزلا نب ةورع نع «ريبزلا نب رفعح نب دمحم ئثدح :قاحسإ نبا لاق

 لمعتساو «نامث ةنس ىلوألا ىدامج يف ةتؤم ىلإ هنعب هلي هللا لوسر ثعب :لاق

 «سانلا ىلع بلاط يبأ نب , رفعجف ديز بيصأ نإ :لاقو ةثراح نب ديز مهيلع

 .سانلا ىلع ةحاور نب هللا دبعف رفعج بيصأ نإف

 :لوسرلل هرعشو ةحاور نب هللا دبع ءاكب

 مهجورخ رضح املف «فالآ ةثالث مهو ؛جورخلل اوئيق مث سانلا زهجتف
 عم ةحاور نب هللا دبع عدو املف مهيلع اوملسو ٌعك هللا لوسر ءارمأ سانلا عدو
 :لاقف ؟ةحاور نب اي كيكبي ام :اولاقف ءىكب هيلي هللا لوسر ءارمأ نم عدو نم
 ةيآ أرقي كي هللا لوسر تعمس ئيكلو مكب ةبابص الو اهندلا بح يب ام هللاو ام

 ْىلَع ناك اَهُدِراَو الإ مُكَعم نِإَو 9 رانلا اهيف ركذي ءلجو زع هللا باتك نم
 لاقف «دورولا دعب ردصلاب يل فيك يردأ تسلف «"74 اًيِضَقم اَمَتَح َكَبَر
 نب هللا دبع لاقف .نيحلاص انيلإ مكدرو مكنع عفدو هللا مكبحص :نوملسللا
 :ةحاور

 ادبزلا فذقت غرف تاذ ةبرضو ةرفغم نمحرلا لأسأ يننكل

 ادبكلاو ءاشحألا ذفنت ةبرحب ةزهجم نارح ىديب ةنعط وأ

 .(مهو ؛؟اهم/ ؛) لئالدلاو (؟5/59) يربطلا خيرات رظنا )١(
 .ا/١ ةيأآ :مترم ةروس 23



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ادشر دقو زاغ نم هللا هدشرأ ىلع اورم اذإ لاقي تح

 ةحاور نب هللا دبع ىتأف «جورحلل اوئيهت موقلا نإ مث :قاحسإ نبا لاق
 :لاق مث ؛هعدوف دلو هللا لوسر

 اورصن يذلاك ارصنو ىسوم تيبثت نسح نم كاتأ ام هللا تبنف

 ردقلا هب ىرزأ دقف هنم هجولاو هلفاون مرحي نمف لوسرلا تنأ

 مهعدو اذإ ىح كلو هللا لوسر جرو «موقلا جرخ مث :قاحسإ نبا لاق
 :ةحاور نب هللا دبع لاق ءمهنع فرصناو

 ليلخو عيشم ريخ لخنلا يف 2 هتعدو ئرما ىلع مالسلا فلخ
 لزن دق لقره نأ سانلا غلبف ءماشلا ضرأ نم «ناعم اولزن يح اوضم مث

 ماذجو منخل نم مهيلإ مضناو «مورلا نم فلأ ةئام يف «ءاقلبلا ضرأ نم ءبآم
 :هل لاقي ةشارإ دحأ مث ىلب نم لحجر مهيلع «مهنم فلأ ةئم ىلبو ءارهبو نيقلاو

 يف نوركفي نيتليل ناعم ىلع اوماقأ نيملسملا كلذ غلب املف «ةلفاز نب كلام

 اندمي نأ امإف ءانودع ددعب هريخنف هي هللا لوسر ىلإ بتكت :اولاقو مهرسمأ
 .هل يضمدف «هرمأب انرمأي نأ امإو «لاحرلاب

 ىلا نإ هللاو ءموق اي :لاقو «ةحاور نب هللا دبع سانلا عجشف :لاق

 الو «ةوق الو ددعب سانلا لتاقن امو «ةداهشلا نوبلطت متحرح ّىلل ءنوهركت

 ىدحإ ىه امئإف اوقلطناف «هب هللا انمركأ يذلا نيدلا اذهب الإ مهلتاقن ام :ةرثك

 .ةحاور نبا قدص هللاو دق :سانلا لاقف :لاق .ةداهش امإو روهظ امإ نيينسحلا

 :كلذ مهسبحم يف ةحاور نب هللا دبع لاقف ؛سانلا ىضمف

 موكعلا اهل شيشحلا نم رغت عرفو اجأ نم ليخلا انبلج
 ميدأ هتحفص نأك لزأ اتبس ناوصلا نم اهانوذح



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 مومج اًهرتف دعب بقعأف ناعم ىلع نيتليل تماقأ
 مومسلا اهرخانم يف سفنت تامومسم دايجلاو انحرف

 مورو برع امي تناك نإو اهنيتأنل بآم ىبأو الف

 ميرب اه رابغلاو سباوع تءاحف اهتنعأ انأبعف

 موجبلا اهسناوق تزرب اذإ هيف ضيبلا نأك بج يذب
 ميت وأ حكنتف اهتلسأ ايهتقلط ةشيعملا ةيضارف

 ثدح هنأ ركب يبأ نب هللا دبع نئثدحف .سانلا ىضم مث :قاحسإ نبا لاق

 ف يب جرحف رجح ف ةحاور نب هللا دبعل ًاميتي تنك :لاق ءمقرأ نب ديز نع

 دشني وهو هتعمس ذإ ةليل ريسيل هنإ هللاوف هلحر ةبيقح ىلع قدرم كلذ هرفس
 :هذه هتايبأ

 ءاسحلا دعب عبرأ ةريسم يلحر تلمجو يتيدأ اذإ

 يئارو يلهأ ىلإ عجرأ الو مذ كالخو معن كنأشف

 ءاوثلا ىسهتشم ماشلا ضرأب نورداغو نوملسملا ءاجو

 ءاخإلا عيطقبم نمحرلا ىلإ بيرق بسن يذ لك كدرو
 ءاور اه ففاسأ لخن الو لعب علط يلابأ ال كلنه

 نأ عكل اي كيلع ام :لاقو .ةردلاب ئقفخف :لاق تيكب هنم نهتعمس املف

 !لحرلا يبعش نيب عحرتو ةداهش هللا ئقزري

 :رحتري وهو كلذ هرفس ضعب يف ةحاور نب هللا دبع لاق مث :لاق

 لرزناف تيده ليللا لواطت لبذلا تالمعيلا ديز ديز اي

 :مهئافلحو مورلا ءاقل

 مهتيقل ءاقلبلا موختب اوناك اذإ ىئح «سانلا ىضمف :قاحسإ نبا لاق

 اند مث ءفراشم اهل لاقي ءاقلبلا ىرق نم ةيرقب «برعلاو مورلا نم «لقره عومج
 مهل أبعتف ءاهدنع سانلا ىقتلاف «ةتؤم امل لاقي ةيرق ىلإ نوملسملا زاحناو ءودعلا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 «ةداتق نب ةبطق :هل لاقي «ةرذع ب نم الحر مهتنميم ىلع اولعجف نوملسملا

 .كلام نب ةيابع هل لاقي راصنألا نم الحر مهقرسيم ىلعو

 ةيارب ةثراح نب ديز لتاقف ءاولتتقاو سانلا ىقتلا مث :قاحسإ نبا لاق

 .موقلا حامر يف طاش ىح هك هللا لوسر

 :رفعج داهشتسا

 ءارقش هل سرف نع محتقا لاتقلا همحلأ اذإ تح ءامب لتاقف رفعج اهذحأ مث

 ,©0 مالسإلا

 ةوزغ ةوزغلا كلت يف ناكو «ءفوع نب ةرم نب دحأ ناكو نيعضرأ يذلا يبأ

 .ةتؤم

 اهرقع مث ءارقش هل سرف نع محتقا نيح رفعج ىلإ رظنأ نأكل هللاو :لاق

 :لوقي وهو لتق ىح لتاق مث
 امبارش ًادرابو ةبيط ابارعقاو ةنجلا اذبح اي

 اًباسنأ ةديعب ةرفاك اهاذع اند دق مور مورلاو

 اميارض اهتيقال اذإ يلع
 :ةحاور نب هللا دبع داهشتسا

 هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىحي ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 املف :لاق ء«فوع نب ةرم نب دحأ ناكو «نيعضرأ يذلا يبأ نيثدح :لاق دابع

 لعجف ؛هسرف ىلع وهو ءامي مدقت مث «ةيارلا ةحاور نب هللا دبع ذحخأ رفعح لتق
 :لاق مث «ددرتلا ضعب ددرتيو (هسفن لزتسي

 )١( ريثك نبا ("9 278/50 يربطلا هجرخأ «فيعضلا عاونأ نم وهو «عطقنم هدانسإ )5

 /  4.قاحسإ نبا نع (؟



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 همهركتل وأ نلزتتل هفازعل سفن اي تمسقأ
 ةنجلا نيهركت كارأ يلام هنرلا اودشو سانلا بلجأ نإ

 هنش يف ةفطن الإ تنأ له ةنئمطم تنك دق ام لاط دق

 :ًاضيأ لاقو

 تيلص دق توملا مامح اذه يوت يلتقت الإ سفن اي

 تيده امهلعف ىلعفت نإ تيطعأ دقف تينمت امو

 نم قرعب هل مع نبا هاتأ لزن املف .لزن مث :ًارفعجو ًاديز :هيبحاص ديري
 نم هذحأف «تيقل ام هذه كمايأ يف تيقل دق كنإف ءكبلص اذهبي دش :لاقف محل

 !؟ايندلا يف تنأو لاقف «سانلا ةيحان يف ةمطحلا عمس مث .ةسهف هنم سهتنا مث هدي

 .لتق يح لتاقف «مدقتف هفيس ذأ مث ءهدي نم هاقلأ من
 اي :لاقف «نالجعلا ئب وحأ مرقأ نب تباث ةيارلا ذحأ مث :دلاخ ةرامإ

 .لعافب انأ ام :لاق «تنأ :اولاق ,.مكنم لحر ىلع اوحلطصا نيملسملا رشعم

 مث مب ىشاخو «موقلا عفاد ةيارلا ذنأ املف ديلولا نب دلاخ ىلع سانلا حلطصاف

 .سانلاب فرصنا يح «هنع زيحناو زاحنا

 لوسر لاق موقلا بيصأ املو :قاحسإ نبا لاق ثدح ام أبنتي لوسرلا

 مث ءاديهش لتق ىتح امب لتاقف ةثراح نب ديز ةيارلا ذخأ :ييغلب اميف « لص هللا

 ا قل لوس تمص م :لاق ؛اديهش لتق ىتح امي لتاقف رفعج اهذخأ

 ام ضعب ةحاور نب هللا دبع يف ناك دق هنأ اونظو ءراصنألا همدحجو تريسغت
 مث ؛ًاديهش لتق ىتح امي لتاقف ةحاور نب هللا دبع اهذخأ مث :لاق مث ,نوهركي

 يف تيأرف ءبهذ نم ررس ىلع ءمئانلا ىري اميف ,ةنجلا يف يلإ اوعفر دقل :لاق
 ليقف ؟اذه مع :تلقف ,هيبحاص يريرس نع اراروزا ةحاور نب هللا دبع ريرس
 .ىضم مث ,ددرتلا ضعب هللا دبع ددرتو ايضم :يل

 يبأ نب هللا دبع ئثدحف :قاحسإ نبا لاق :رفعج ىلع لوسرلا نزح

 «بلاط يبأ نب رفعح نب دمحم تنب رفعح مأ نع «ةيعازخلا ىسيع مأ نع «ركب



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ىلع لشد ةياحصصاو رقعح بمصأ ال تلق «سيمع تيب ءاعح كلج نع

 تثمقف :تلاق 9 اذه .اوييصأ «معن :لاق ؟ءىش هباحصأو رفعحج+ نع كفغلبأ

 .مهبحاص رمأب اولغش دق مهنإف ءاماعط مهل اوعنصت نأ نم رفعج لآ

 لسدف :تلاق .نزخلا لي هللا لوسر هحو يف انفرع رفعح ىعن ىتأ ال :تلاق هلي

 نهيلإ عجراف لاق «اننتفو اننينع ءاسنلا نإ هللا لوسر اي :لاقف لحجر هيلع

 رض اعرو لوقت :لاق -كلذ لثم هل لاقف ءعحر مث بهذف :تلاق نهتكسأف

 «بارتلا نههاوفأ ف ثحاف نيبأ نإف «نهتكسف بهذاف لاق :تلاق هلهأ فلكتلا

 عيطم, تنأ امو كسفن تكرت ام هللاوف !هللا كدعبأ :يسفن يف تلقو :تلاق

 .بارتلا نههاوفأ يف ينحي نأ ىلع ردقي ال هنأ تفرعو تلاق ُهْلو هللا لوسر

 ةنميم ىلع ناك يذلا «يرذعلا ةداتق نب ةبطق ناك دقو :قاحسإ نبا لاق

 :ةداتق نب ةبطق لاقف «هلتقف ةلفاز نب كلام ىلع لمح دق نيملسملا

 ملسلا نصغ لام امك لامف ةبرض هديج ىلع تبرض

 مهعتنلا قوس نيقوقر ةادغ همس يب ءاسن انقسو

 :اهتلاقمو سدح ةنهاك

 لوسر شيجب تعم نيح سدح نم ةنهاك تناك دقو :قاحسإ نبا لاق

 -منغ ونب مهل لاقي نطب اهموقو «سدح نم اهموقل تلاق دق ءالبقم لو هلا

 .ًاركع ًامد نوقرهيو «ىرتت ليخلا نودوقيو ارزش نورظني ءارزخ ًاموق مكر ذنأ

 نيذلا ناكو ءسدح ىرثأ دعب لزت ملف ءمخل نيب نم اولزتعاو ءاهلوقب اوذحخأف



 احسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 املف .دعب ًاليلق اولازي ملف ءسدح نم نطب «ةبلعت ونب ذكموي برسحلا اولص
 .الفاق مهب لبقأ سانلاب دلاخن فرصنا

 مهي يبنلا ءاقتلاو شيجلا ةدوع

 «ريبزلا نب ةورع نع «ريبزلا نب رفعج نب دمحم ٍئثدحف :قاحسإ نبا لاق
 مهيقلو :لاق .نوملسملاو لي هللا لوسر مهاقلت ةنيدملا لوح نم اوند املف :لاق

 اوذح :لاقف .ةباد ىلع موقلا عم لبقم هيي هللا لوسرو «نودتشي نايبصلا

 .هيدي نيب هلمحف هذخأف هللا دبعب ىتأف «رفعح نبا نوطعأو مهولمحاف نايبصلا

 !هللا ليبس يف متررف «رارف اي نولوقيو «بارتلا شيحلا ىلع نوثحي سانلا لعجو :لاق
 . "ىلاعت هللا ءاش نإ راركلا مهنكلو «رارفلاب اوسيل هي هللا لوسر لوقيف :لاق

 نب هللا دبع نب رماع نع ءركب يبأ نب هللا دبع نثدحو :قاحسإ نبا لاق

 (لَو يبلا جوز ةملس مأ نع هلاوخأ مهو :ماشه نب ثراحلا لآ ضعب نع ريبزلا

 ىرأ ال يل ام :ةريغملا نب صاعلا نب ماشه نب ةملس ةأرمال ةملس مأ تلاق :لاق

 نأ عيطتسي ام هللاو :تلاق ؟نيملسملا عمو ُهلو هللا لوسر عم ةالصلا رضحي ةملس

 هتيب ف دعق يح هللا ليبس يف متررف «رارف اي سانلا هب حاص جرح املك ؛جرخبي
 .جرخي امف

 م:

 ةتؤم ةوزغ يف رعشلا نم ليق ام
 هتاشاخمو دلاحخن رمأو سانلا رمأ نم ناك اميف لاق دقو :قاحسإ نبا لاق

 لبق ةعباق ليخلاو يفقوم ىلع ينمولت يسفن كفنت ال هللوف

 لفتقلا هل مح ناك نم ًاعنام الو اكذفانف ًاريجتسم ال اي تفقو

 )١( ةيادبلاو (7074/4) يقهيبلاو «هخيرات يف (47/7) يربطلا هجرحأ «لسرم هدانسإ )/

  )558.قاحسإ يبأ نع مهلك



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 دلاخي يسفن تيس يننأ ىلع

 رفعج وحن نم سفنلا ىلإ تشاجو

 امهيلك مهيتزجح انيلإ مضو

 هلا

 لشم هل سيل موقلا يف دلاخ لأ

 لبتنلا لبانلا عفني ال ذإ ةتؤمب

 '”لزع الو نوكرشم ال رجاهم
 اوزجاح موقلا نأ ءهرعش يف كلذ نم سانلا هيف فلتحا ام سيق نيبف

 .هعم نم.دلاخ زايحنا ققحو «توملا اوهركو

 لوسر باحصأ نم ةتؤم باحصأ هب ىكب امث ناكو :قاحسإ نبا لاق

 .تباث نب ناسح لوق هيي هللا

 :ةتؤم ةوزغ يف ناسح رعش

 رسعأ برتيب ليل ينبوأت

 ةربع يل تجيه بيبح يركذل
 ةيلب بيبحلا نادقف نإ ىلب

 اودراوت نينمؤملا ريخ تبأر
 اوعباتت ىلتق هللا ندعبي الف

 اوعباتت نيح هللا دبعو ديزو
 مهدوقي نينمؤملب اوضم ةادغ

 مشاه لآ نم ردبلا ءوضك رغأ

 دسوم ريغ لام ىتح نعاضطف

 هباوث نيدهشتسملا عم راصف

 دمحت نم رفعج يف ىرن انكو

 مشاه لآ نم مالسإلا يف لاز امو
 مهوح سانلاو مالسإلا لبج مه

 رهسم سانلا مون ام اذإ مهو
 ُركذتلا ءاكبلا بابسأو ًاحوفس

 ربصي مث ىلتبي ميرك نم مكو

 رسخأتي مهدعب افلخو بوعش
 رفعج نيحانجلا وذ مهتم ةتؤمب

 رصطمخت ةينألا بابسأو ًاعيمج

 رهزأ ةبيقنلا نوميسمم تولا ىلإ
 رسبجي ةمالظلا ميس اذإ يبأ

 رسكتم انق هيف كرتعمب

 رضخأ قئادحلا فتلمو نانج

 رمأي نيح ًامزاح ًارمأو ءافو

 رخفمو نلزي مل الزع مئاعد

 رهبيو قوري دوط ىلإ اضر

 .قاحسإ نبا نع ًالقن (؟50/5) ةيادبلا رظنا )١(



 ها

 همأ نباو رفعج مهنم ليلاك
 مهنمو مهنم سابعلاو ةزمتو

 قزأم لك يف ءاوأللا جرفت ممكي
 همكح لزنأ هللا ءايلوأ مه

 :رفعج ءاثر يف ناسح رعش

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ريضختتملا دحجأ مهنمو يلع

 رصعي ثيح نم دوعلا ءامو ليقع

 ردصم سانااب قاض ام اذإ سامع

 رهطملا باتكلا اذ مهيفو ؛مهيلع

 : ه5 بلاط يبأ نب رفعج يكيي تباث نب ناسح لاقو
 رفعج كلهم زعو تيكب دقلو

 تيعن نيح تلقو تعزج دقلو

 اهدامغأ نم لست نيح ضيبلا وأ

 رفعج كرابملا ةمطاف نبا دعب

 ادنحم ًاعيمج اهمركأو ًاءزر

 لحندت ربغ بوني نيح قحلل
 ىدتجي ام اذإ اهرثكأو ءاشحف

 هلنم ال دمحم ريغ فرعلاب

 :ةتؤم ءادهش ءامسأ

 اهلك ةيربلا ىلع يبلا بح
 اهلظو باقعلا ىدل دالجلل نم

 اهلعو حامرلا لافاو ابرض

 ايهلجأو اهلك ةيربلا ريخ
 اهلذأو ًاملظتم اهزعأو

 اههللقأو ادي اهادنأو ءابذك

 اهلبأو .ىدن اهذبأو ءًالضف

 اهلك ةيربلا ءايحأ نم ىح

 .هلط ةثراح نب ديزو هذ بلاط يبأ نب رفعج :مشاه ينب نم مث شيرق نم

 نب ةثراح نب دوسألا نب دوعسم :بعك نب يدع نب نمو :يدع ينب نم

 .حرس يبأ نب دعس نب بهو لسح نب كلام ٍنِب نمو :كلام ينب نم
 نب هللا دبع :جررخلا نب ثراحلا ينب نم مث راصنألا نمو :راصنألا نم

 ةلضن نب فاسإ نب نامعنلا نب ثراحلا :راجنلا نب كلام نب منغ ينب نم

 .منغ نب فوع نب دبع نبا
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 نبا لاق .ءاسنخ نب ةيطع نب ورمع نب ةقارس :راجنلا نب نزام ينب نمو

 .باهش نبا ركذ اميف ةتؤم موي دهشتسا نمو ماشه

 فوع نب ديز نب ورمع انبا «رباجو بيلك وبأ :راجنلا نب نزام ينب نم

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .مأو بأل امهو لوذبم نبا

 نب دابع نب ثراحلا نب دعس انبا ءرماعو ورمع :يصفأ نب كلام ينب نم

 .ىصفأ نب كلام نب ةبلعث نب رماع نب دعس

 ةكم حتق ركذو ةكم ىلإ ريسلل ةبجوملا بابسألا ركذ
 ىلإ هذ »طم .ه(؟ هللا +

 نامث ةدس ناصمر رهس يف

 ةرخآلا يدامج ةتؤم ىلإ هثعب دعب هيلو هللا لوسر ماقأ مث :قاحسإ نبا لاق

 .ابحرو

 ةنانك نب ةانم دبع نب ركب نب نإ مث :ةعازخو ركب نب نيب عقو ام
 ناكو «ريتولا :هل لاقي ةكم لفسأب مهل ءام ىلع مهو «ةعازخ ىلع تدع

 كلام همساو «يمرضحلا ئب نم ًالجر نأ ةعازخو ركب ب نيب ام جاه يذلا

 املف ءأرجات جرخ -نزر نب دوسألا ىلإ ذئموي يمرضحلا فلحو -دابع نبا

 ىلع ركب ونب تدعف «هلام اوذحأو «هولتقف هيلع اودع «ةعازحخ ضرأ طسوت

 نب دوسألا ىب ىلع مالسإلا ليبق ةعازخ تدعف «هولتقف ةعازخ نم لحر

 -بيؤذو موثلكو ىملس -مهفارشأو ةنانك ٍنِب رخفم مهو -يليدلا قزر

 ."مرحلا باصنأ دنع ةفرعب مهولتقف

 نب دوسألا ونب ناك :لاق ؛ليدلا يب نم لحر ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 . ©” انيف مهلضفل «ةيد ةيد ىدونو «نيتيد نيتيد ةيلهاجللا ف نودوي نزر

 .قاحسإ نبا نع )5//١"( ةياهنلاو ةيادبلا ف ريثك نبا ظفاحلا هركذ )١(
 .قاحسإ نبا نع )4//7١( ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هركذو ءلضعم فيعض هدانسإ )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا هل4

 ؛مالسإلا مهنيب زجح كلذ ىلع ةعازحو ركب ونب انيبف :قاحسإ نبا لاق
 ناك «شيرق نيبو هلل هللا لوسر نيب ةيبيدحلا حلص ناك املف .هب سانلا لغاشتو

 نب ةورع نع ؛يرهزلا ٍيْئدح امك ءمهل طرشو هي هللا لوسرل اوطرش اميف
 نم هنأ :انئاملع نم مهريغو ءمكحلا نب ناورمو ةمرخم نب روسملا نع :ريبزلا

 نأ بحأ نمو «هيف لخديلف هدهعو ِدلَي هللا لوسر دقع يف لحدي نأ بحأ

 شيرق دقع يف ركب ونب تلحدف «هيف لخديلف مهدهعو شيرق دقع يف لحدي

 ."”هدهعو ل هللا لوسر دقع يف ةعازخ تلخدو ؛مهدهعو

 ركب نب نم ليدلا ونب اهمنتغا ةندهلا تناك املف :قاحسإ نبا لاق

 مهنم اوباصأ نيذلا رفنلا كئلوأب ارأث مهنم اوبيصي نأ اودارأو «ةعازح نم

 وهو «ليدلا نب يف يليدلا ةيواعم نب لفون جرخف «نزر نبا دوسألا يب

 «ريتولا ىلع مهو ةعازخ تيب ىح هعبات ركب ٍنب لك سيلو ؛مهدئاق ذئموي

 شيرق ركب نب تدفرو ءاولتتقاو اوزواجتو ءالجر مهنم اوباصأف عمه ءام

 اوزاح ىح ءايفختسم ليللاب لتاق نم شيرق نم مهعم لتاقو «حالسلاب
 انلخد دق انإ «لفون اي :ركب ونب تلاق «هيلإ اوهتنا املف «مرحلا ىلإ ةعازخ

 اوبيصأ ركب ئِب اي «مويلا هل هلإ ال «ةميظع ةملك :لاقف ءكحلإ كهلإ مرحلا

 دقو !؟هيف مكرأث نوبيصت الفأ مرحلا يف نوقرستل مكنإ يرمعلف «مكرأت

 ًالجر هبنم ناكو هبنم هل لاقي ًالجر ريتولاب مهوتيب ةليل مهنم اوباصأ

 اي :هبنم هل لاقو ءدسأ نب ميمت هل لاقي هموق نم لجرو وه جرخ ؟ادوئفم
 تبنأ دقل «نوكرت وأ ينولتق «تيمل نإ هللاوف انأ امأف كسفنب جنا «ميمت

 ةعازخ تلخد املف «هولتقف اهبنم اوكردأو «تلفأف ميمت قلطناو «يداؤف

 .هجيرخت مدقت )١(
 .هبلق يأ هداؤف يف ملأ هباصأ يذلا وه : دوئفم )١(



 قاحساإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ميمت لاقف ؛عفار هل لاقي مهل ىلوم رادو «ءاقرو نب ليدب راد ىلإ اوئحل ةكم

 :هبنم نع هرارف نم رذتعي دسأ نبا

 (7باجحو ةريتو لك نوشغي اولبقأ ةئافن ينب تيأرامل

 "”بانخخ صلقم لك نوجزي مهاوس بيرع ال انزرو ارخص
 (”باقحألا فلاس نم ىضم اميف ًامداقتم اندنع الحذ تركذو

 "”باضتق دهم عقو تبهرو مهئاقلت نم توملا حير تيشنو

 بارغغ ولشو ةيرجم امحل اوكرتي هوفقثي نم نأ تفرعو
 يبإايث ءارعلا نتملاب تحرطو اهرانع فاخأ ال ًالجر تموق

 بارقألا رمشم بقأ جلع بقحأ يئاجن وجني ال توجنو

 باقهقبقلا رفاشم لبي الوب اهريكن ناكل تدهش ولو ىحلت

 ("يباحصأ ىلأساف سفن بيط نع 2 اهبنم تكرت ام ملعأ موقلا
 ةنانك نيب ناك اميف «يليدلا طعل نب رزحألا لاقو :قاحسإ نبا لاق

 بقأ جلع» و «بانح» هلوقو «ةديبع يبأ نع ًامداقتم اندنع ًالحذ تركذو

 .ًاضيأ هنع «بارقألا رمشم

 :ررخألا رعش
 ةنانك نيب ناك اميف «يليدلا طعل نب رزحألا لاقو :قاحسإ نبا لاق

 :برحلا كلت يق ةعازخو

 .ةدتمملا ضرألا :ةريتو لك )١(

 .نيرخنملا عساولا :بانخ (؟)

 .نونسلا :باقحألا (5)

 .عطاق :باضق (؟1)

 (١؟505ص) ريسلاو يزاغملا راصتخا يف رردلاو (547/9-45) يربطلا خيرات رظنا (5)
 اا .(514/ 5) ةياهنلاو ةيادبلاو



 اننأ شيباحألا ىوضق ىتأ له الأ

 عفار دبعلا ةراد يف مهانسبح

 ايممدعب ميضلا ذخأآلا ليلدلا رادب

 مههموي لاط اذإ تح مهانسبح

 اننأك سويتلا حبذ مهحبذن

 مههربسم يف اودتعاو انوملظ مه

 مهفودرطي ذإ عزجلللاب مهفأك

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 (9لصان قوفأب بعك ينب انددر

 لئاط ريغ اسبح ليدب دنعو

 ("”لصانملاب مهنم سوفنلا انيقش

 (9لباوب بعش لك نم مه انحفن

 لصاوقلاب مهيف ىرابت دوسأ

 لتاق لوأ باصنألا ىدل اوناكو

 (*|فاوجلا ماعنلا نافح روثافب

 ركب ونب ترهاظت املف :قاحسإ نبا لاق :لوسرلاب دجنتست ةعازح

 نيبو مهنيب ناك ام اوضقنو ءاوباصأ ام مهنم اوباصأو ةعازخ ىلع شيرقو

 هدقع يف اوناكو «ةعازح نم اولحتسا امم قائيملاو دهعلا نم ِهلَي هللا لوسر

 لوسر ىلع مدق ىح «بعك نب دحأ مث يعازنملا ملاس نب ورمع جرح هدهعو
 يف سلاج وهو هيلع فقوف «ةكم حتف جاه امم كلذ ناكو «ةنيدملا ِهلي هللا

 :لاقف «سانلا نارهظ نيب دجسملا

 ادذمح دشان نإ بر اي

 ًادلاو انكو ًادلو متنك دق
 ادتعا ارصن هللا كاده رصناف

 ادرجت دق هللا لوسر مهيف

 ادبزم يرجي رحبلاك قليف يف

 .ًابئاح :لصان (1)

 .فيسلا وهو «لصنم عمج :لصانملا (؟)
 .ديدشلا رطملا :لباوب (59)

 .ةعرسملا ةبهاذلا :لفاوحلا (5)
 .مدقلا :ادلتألا ©

 .ريثكلا ركسعلا : قليفلا (1)

 (ادلتألا هيبأو انيبأ فلح

 ادي عرتنن ملف انملسأ تمن

 اددم اوتأي هللا دابع عداو

 ادبرت ههجو ًافسخ ميس نإ
 ©0ادعوملا كوفلخأ ًاشيرق نإ



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ادصر ءادك يف يل اولعجو ادذكؤملا كقاثيم اوضقنو

 اددع لقأو لذأ مهو ادحأ وعدأ تسل نأ اومعزو

 ")دجسو اعكر انولتقو 22 ادجهه ريتولاب انوتيب مه
 .انملسأ دقو انلتق :لوقي

 مث .«ملاس نب ورمع اي ترصن» ل هللا لوسر لاقف :قاحسإ نبا لاق

 رصنب لهتستل ةباحسلا هذه نإ :لاقف «ءءامسلا نم نانع ِهلي هللا لوسرل ضرع
 ."”بعك ب

 لك هللا لوسر ىلع اومدق يح ةعازخ نم رفن يف ءاقرو نب ليدب جرخ مث

 اوفرصنا مث ؛مهيلع ركب نب شيرق "”ةرهاظمعو ,مهنم بيصأ امه هوربحأف «ةنيدملا
 دق نايفس يبأب مكنأك» :سانلل و هلل لوسر لاق دقو ؛:ةكم ىلإ نيعجحار

 يح هباحصأو ءاقرو نب ليدب ىضمو . .«ةدملا يف ديزيو ,دقعلا دشيل مكءاج

 دشيل كلي هللا لوسر ىلإ شيرق هتنعب دق ءنافسعب برح نب نايفس ابأ اوقل
 نب ليدب نايفس وبأ ىقل املف ءاوعنص يذلا اوبهر دقو «ةدملا يف ديزيو ءدقعلا

 :لاق كِل هللا لوسر ىتأ دق هنأ نظو ؟ليدب اي تلبقأ نيأ نم :لاق ىاقرو

 تئج ام وأ :لاق «يداولا اذه نطب يفو ءلحاسلا اذه يف ةعازخ يف تريست

 ةنيدملا ليدب ءاج نئل :نايفس وبأ لاق «ةكم ىلإ ليدب حار املف ءال :لاق ؟ًادمحم

 «ىونلا هيف ىأرف «هتفف اهرعب نم ذخأف هتلحار كربم ىتأف «ىونلا اه فلع دقل

 .ًادمحم ليدب ءاج دقل هللاب فلحأ :لاقف

 هللا لوسر ىلع مدق يح نايفس وبأ جرح مث :حلصلا بلطي نايفس وبأ

 .مدقت دقو ءاملا مسا :ريتولا )1١(

 يفو (5//7) «ةوبنلا لئالد» يف يقروهيبلاو (55- 614/7 هخيرات يف يربطلا هحرحخأ )32

 «راثآلا ناعم حرش» يف يواحطلاو «ةيزحلا باتك «(7/9-584) ىربكلا ننسلا

 /4) ةياهنلاو ةيادبلاو «(517/4-51) ه«ةباغلا دسأ » يف ريثألا نباو ادم
 .(؟ا١ محال

 .ةنواعملا : ةرهاظملا (؟)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ىلع سلجيل بهذ املف «نايفس يبأ تنب ةبيبح مأ هتنبا ىلع لحدف «ةنيدملا دلي

 اذه نع يب تبغرأ يردأ ام «ةينب اي :لاقف «هنع هتوط دلي هللا وسر شارف

 كرشم لحجر تنأو ول هللا لوسر شارف وه لب :تلاق ؟نيع هب تبغر مأ شارفلا

 اي كباصأ دقل هللاو :لاق هِي هللا لوسر شارف ىلع سلحجت نأ بحأ ملو ءسحن

 مث .ًائيش هيلع دري ملف «هملكف كي هللا لوسر ىتأ يح جرح مث .رش يدعب ةينب
 مث «لعافب انأ ام :لاقف هل هللا لوسر هل ملكي نأ هملكف ركب يبأ ىلإ بهذ

 ول هللاوف !؟لَي هللا لوسر ىلإ مكل عفشأ انأ :لاقف «هملكف باطخلا نب رمع ىتأ

 ناوضر بلاط يبأ نب يلع ىلع لحخدف جرح مث .هب مكتدهاجل رذلا الإ دجأ مل

 نب نسح اهدنعو .اهنع ىضرو لي هللا لوسر تنب ةمطاف هدنعو «هيلع هلا
 دق ينإو ءامحر يب موقلا سمأ كنإ «يلع اي :لاقف ءاهيدي نيب بدي مالغ «يلع
 :لاقف ؛هللا لوسر ىلإ يل عفشاف ءابئاخ تئج امك نعجرأ الف ؛ةحاح يف تئح

 هملكن نأ عيطتسن ام رمأ ىلع يي هللا لوسر مزع دقل هللاو !نايفس ابأ اي كحيو

 ريجيف اذه كينب يرمأت نأ كل له ءدمحم ةنبا اي :لاقف ةمطاف ىلإ تفتلاف «هيف

 نأ كلذ نب غلب ام هللاو :تلاق ؟رهدلا رحآ ىلإ برعلا ديس نوكيف «سانلا نيب

 ىرأ نإ «نسحلا ابأ اي :لاق هلي هللا لوسر ىلع دحأ ريجي امو سانلا نيب ريجي

 ديس كنكلو اعيش كل ملعأ ام هللاو :لاق ئئحصناف «ىلع تدتشا دق رومألا
 ع ًاينغم كلذ ىرت وأ :لاق كضرأب قحلأ من «سانلا نيب رجأف مقف «ةنانك نب

 ىلإ نايفس وبأ ماقف كلذ ريغ كل دحأ ال ن ئكلو «هنظأ ام هللاو ال :لاق ؟ًائيش

 مدق املف «قلطناف هريعب بكر مث .سانلا نيب ترجأ ينإ «سانلا اهيأ :لاقف «دجسملا

 مث ءائيش ىلع در ام هللاوف ,هتملكف ًادمحم تنح :لاق ؟كءارو ام :اولاق ءشيرق ىلع

 .ودعلا ىدأ هتدجوف باطخملا نبا تقج مث ءاريخ هيف دجأ ملف ؛ةفاحق يبأ نبا تح

 ءيشب ىلع راشأ دقو «موقلا نيلأ هتدحوف ًايلع تقح مث :قاحسإ نبا لاق

 ينرمأ :لاق ؟كرمأ ميو :اولاق ؟ال مأ ًائيش كلذ غي له يردأ ام هللاوف ( هتعنص

 :اولاق .ال :لاق ؟دمحم كلذ زاجأ لهف :اولاق ءتلعفف «سانلا نيب ريجحأ نأ

 ال :لاق .تلق ام كنع غي امف كب بعل نأ ىلع لحرلا داز نع هللاو !كليو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا ١ه

 .©"0 كلذ ريغ تدجو ام هللاو

 :ةكم حتفل دادعتسالا

 ىلع ركب وبأ لحدف (هوزهجي نأ هلهأ رمأو ,داهجلاب هيي هللا لوسر رمأو

 :ةينب ىأ :لاقف دلي يزاهج ضعب كرحت ىهو ءاهنع هللا يضر ةشئاع هتنبا

 ؟ديري هنيرت نيأف :لاق .زهجتف (معت :تلاق ؟هوزهجت نأ هلك هللا لوسر مكر مأأ

 ةكم ىلإ رئاس هنأ سانلا ملعأ هلي هللا لوسر نإ مث ”يردأ ام هللاو ال :تلاق

 اهتغبن تح شيرق نع رابخألاو نويعلا ذح مهللا :لاقو ءؤيهتلاو دحلاب مهرمأو

 :ةعارح لاجر باصم ركذيو «سانلا ضرحي تباث نب ناسح لاقف

 ةكم ءاحطبب دهشأ ملو نانع

 مهفويس اولسي مل لاجر يديأب

 يرصن نلانت له يرعش تيل الأ

 هتسا رفش نم زح دوع ناوفصو

 امباقر رحت بعك ينب لاجر

 اميايل نجت ىل ريثك يلعقو

 اباقعو اهزخو ورمع نب ليهس
 اباصع دش برحلا ناوأ اذهف

 امبان لصعأو افرص تبلتحا اذإ

 (9امياب حتفي توملب ةمقو اه

 دللإجم مأ نبا ايانسمأت الف

 انفووسم نإف انم اوعرجتتا الو

 نب رفعجح نب دمحم ئثدحو :قاحسإ نبا لاق :ةكم لهأ رذحي بطاح

 ل هللا لوسر عمجأ امل :اولاق ءانئاملع نم هريغو ريبزلا نب ةورع نع «ريبزلا

 عمجأ يذلاب مهربخي شيرق ىلإ اباتك ةعتلب يبأ نب بطاح بتك «ةكم ىلإ ريسملا

 نم امهالك (47/9) هخيرات يف يربطلاو (1/0-3) ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا هحرخأ )١(
 .(19/5-570) (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو .قاحسإ نبا قيرط

 يربطلا ًاضيأ هجرخأ .قاحسإ نبا قيرط نم )١/5( ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا هجرخأ (1)
 ظفاحلا هركذو ءهب قاحسإ نبا نع ةملس انثدح ديمح نبا انثدح (4177/) هخيرات يف

 .(777/5-7717) ةياهنلاو ةيادبلا ف ريثك نبا

 .قاحسإ نبا قيرط نع (777/4) ةياهنلاو ةيادبلاو (48/7) يربطلا خيرات رظنا (؟)



 نب دمحم معز ةأرما هاطعأ مث ؛مهيلإ ريسلا يف رمألا نم هيي هللا لوسر هيلع

 «بلطملا دبع نب ضعبل ةالوم «ةراس امأ هريغ يل معزو «ةنيزم نم امنأ رفعح

 ىلع ثعبف بطاح عنص امب ءامسلا نم وخلا ا هللا لوسر ىنأو ٠ .هب تحججرخ

 بتك دق ةأرما اكردأ :لاقف ءامهنع هللا يضر ماوعلا نب ريبزلاو بلاط يبأ نبا

 يف هل انعمجأ دق ام مهرذحي ,شيرق ىلإ باتكب ةعتلب يبأ نب بطاح اهعم
 ءاهالزنتساف دمهحأ يبأ يب ةقيلحح «ةقيلخلاب اهاكر دأ ىح اجرخف :مهرمأ

 هللاب فلحأ نإ :بلاط يبأ نب , ىلع اهل لاقف ءائيش ادجي ملف ءاهلحر يف هاسمتلاف

 كنفشكنل وأ باتكلا اذه انل نجرختلو ءانبذك الو ُهيل هللا لوسر بذك ام

 تجرختساف ءاهسأر نورق تلحف ء«ضرعأف «ضرعأ :تلاق «هنم دحلا تأر املف

 ءابطاح هلو هللا لوسر اعدف هِي هللا لوسر هب ىتأف «هيلإ هتعفدف اهنم باتكلا
 نمؤمل نإ هللاو امأ هللا لوسر اي :لاقف ؟اذه ىلع كلمح ام ,بطاح اي :لاقف

 نم موقلا يف يل سيل ًاءرما تنك نيكلو «تلدب الو تريغ ام .هلوسرو هللا

 لاقف « ؛مهيلع مهتعناصف «لهأو دلو مهرهظأ نيب , يل ناكو «ةريشع الو لصأ

 «قفان دق لحارلا نإف هقنع برضألف ئبعد ملل لوسر اي :باطنخلا نب رمع

 موي ردب باحصأ ىلإ علطا دق هللا لعل «رمع اي كيردي امو : عي هللا لوسر لاقف

 بطاح يف ىلاعت هللا لزنأف مكل ترفغ دقف «متتش شا ام اولمعا :لاقف ءردب

 لإ تروقلت َءاَيِلَوَأ مكوُدَعَو ىَوُدَع أوُدِخَكَت ال ْأوُمَماَء َنيِذَلا امتي »

 َنيِذَلاَو َميِه َميِهَرنإ ىف ةَتَسَح ُةوسأ محل تاك دق ١) :هلوق ىلإ "4 ةَدوَمْلا

 اكد هلأ, نود نِم َنوُدُبْعَت ميو مكي وَ نإ َمِيَوَقِل اولاقذإ هات َرهَعَم

 "4 َدْهَدَحَو ِهّللاب ونموت يح اًدبَأ ٌءاَضْعَبْلاَو ةَوَدَعْلا ُمُكَنَيَيَو اكن اًمتَيِب اَدَبَو

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 )١( ةيآ :ةنحتمملا ةروس ١.

 ةيآ :ةنحتمملا ةروس (؟) 6.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ."”ةصقلا رخآ ىلإ

 :ةكم ىلإ لوسرلا جورخ

 هللاديبع نع يرهزلا باهش نب ملسم نب دمحم ٍئئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 لوسر ىضم مث :لاق «سابع نب هللا دبع نع دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نبا

 نب ةبتع نب نيصح نب موثلك ؛مهر ابأ ةنيدملا ىلع فلختساو ؛هرفسلا كلو هللا
 ماصو ل هللا لوسر ماصف ؛ناضمر نم نيضم رشعل جرخو «ىرافغلا فلحخ

 .©”رطفأ جمأو نافسع نيب ؛ديدكلاب ناك اذإ ىح «هعم سانلا

 نم فالآ ةرشع يف نارهظلا رم لزن ىح ىضم مث :قاحسإ نبا لاق

 لك فو «ةنيزم تفلأو ؛ميلس تفلأ لوقي مهضعبو ميلس تعبسف نيملسمملا

 ملف ءراصنألاو نورحاهملا كلك هللا لوسر عم بعوأو «مالسإو ددع لئابقلا
 رابخألا تيمع دقو نارهظلا رم هلي هللا لوسر لزن املف ءدحأ مهنم هنع فلختي

 ف جرخو «لعاف وه ام نوردي ملو لَو هللا لوسر نع ربح مهتأي ملف شيرق نع

 ءءاقرو نب ليدبو «مازح نب ميكحو «برح نب نايفس وبأ يلايللا كلت

 سابعلا ناك دقو هب نوعمسي وأ ًاربخ نودجي له نورظنيو «رابخألا نوسسحتي

 .قيرطلا ضعبب لو هللا لوسر يقل بلطملا دبع نبا

 )١( (ةوبنلا لئالد») يف يقهيبلا هجرحأو «لسرم هدانسإ )١6/5( هخيرات يف يربطلاو )/48(
 قاحسإ نبا قيرط نع (771/5) ةياهنلاو ةيادبلا فو قاحسإ نب دمحم قيرط نم امحالك

 ملسمو (*9288) ثيدح يزاغملا باتك (©/8) يراخبلا هجرأو ًاضيأ )1941/5(
 ثيدح ةباحصلا لئاضف باتك )١71/١5344( داهجلا باتك (417/6-18) دواد وبأو

 يذمرتلاو (5550) ثيدح )3/0.5٠- )4١١ةنحتمملا ةروس نمو باب :ريسفتلا باتك

 ريسفتلا رد يف يئاسنلاو ("105) ثيدح )١50( دمحأو )١/075.
 )©/١1- ةوبنلا لئالد يف يقهيبلا هجرخأو ثيدحتلاب قاحسإ نبا حرصو نسح هدانسإ (1)

 .هب قاحسإ نبا قيرط نم (45/7-50) (هخيرات) يف يربطلاو (577/1) دمحأو (7
 باتك (784/1) ملسمو )١1144( ثيدح موصلا باتك )١8/4(: يراخبلا هجرحأو

 )١١١7/88(. ثيدح مايصلا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا شن

 :قاحسإ نبا لاق :ةيمأ يبأ نب هللا دبعو ثراحلا نب نايفس يبأ مالسإ

 ةريغملا نب ةيمأ يبأ نب هللا دبعو بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس وبأ ناك دقو

 اسمتلاف «ةنيدملاو ةكم نيب اميف «باقعلا قينب ًاضيأ كي هللا وسر ايقلدق

 نباو كمع نبا «هللا لوسر اي :تلاقف ءامهيف ةملس مأ هتملكف «هيلع لوعدلا

 نبا امأو ءيضرع كتهف «يمع نبا امأ ءامب يل ةجاح ال :لاق ءكرهصو كتمع

 امهيلإ ربخلا جرح املف :لاق .لاق ام ةكممب يل لاق يذلا وهف يرهصو َينمع

 مث ءاذه يب يديب نذخآل وأ يل نذأيل هللاو :لاقف .هل يب نايفس يبأ عمو «كلذب

 قر هي هللا لوسر كلذ غلب املف ءاعوجو اشطع تومن يح ضرألا يف نيهذنل

 .املسأف «هيلع الحدف ءاممل نذأ مث ءامش

 ىضم ناك ام هيلإ رذتعاو «همالسإ يف هلوق ثراحلا نب نايفس وبأ دشنأو

 :لاقف ىنم

 دمحم ليخ تاللا ليخ بلغتل ةيار لمأ موي نإ كرمعل

 يدمصمأو ىدهأ نيح يئاوأ اذهف هليل ملظأ ناريحلا 0'2جب دملاكل

 درلطم لك تدرط نم هللا عم يبنلانو يسفن ريغ داه ياده

 دمحم نم بستنا ل نإو ىعدأو دمحم نع ًادهاج ””ىأنأو دصأ

 "”ة”لففيو ملي يأر اذ ناك نإو ممهاومي لقي ل نم مهاممه

 دعقم لك يف دهأ مل ام موقلا عم (طئالب تسلو مهيضرأل ديرأ

 (©0يدعوأ يريغ :كلت فيقنل لقو الاقهق ديرأ ال فيقثل لقف

 .ليللاب ريسي يذلا :حلدملا ١١(

 .دعبأ :ىانأ (؟)

 .بذكيو مالي :دنفي ()

 .هب قصل :طئالب (:)

 .يدده :يدعوا (5)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 يدي الو ئاسل ًارج ناك امو لان يذلا شيجلا يف تنك امف

 (”دهدرسو ماهس نم تءاج عئارن ةديعب دالب نم تءاج ىلابق

 عم ينلانو» :هلوق ْدِلك هللا لوسر دشنأ نيح هنأ اومعزف :قاحسإ نبا لاق

 تنأ :لاقو ؛هردص ىف هلك هللا لوسر برض «درطم لكك تدرط نسم هللا

 هد -
 . درطم لك ئتدرط

 :تلقف .بلطملا دبع نب سابعلا لاق ءنارهظلا نم دلي هللا لوسر لزن املف

 هونمأتسيف اوتأي نأ لبق ةونع ةكم عي هللا لوسر لحد نعل هّللاو شيرق حابصاو

 .ءاضيبلا للي هللا لوسر ةلغب ىلع تسلجف :لاق .رهدلا رخآ ىلإ شيرق كالحل هنإ

 وأ ةباطحلا ضعب دحأ يلعل :تلقف ؛كارألا تئج ىح :لاق .اهيلع تحرحخف

 هيلإ اوحرخيل ولي هللا لوسر ناكمي مهربخيف ةكم َّنأي ةجاح اذ وأ نبل بحاص

 ام سمتلاو ءاهيلع ريسأل نإ هللاوف :لاق «ةونع مهيلع اهلحخدي نأ لبق هونمأتسيف

 وبأو «ناعجارتي امهو :ءاقرو نب ليدبو نايفس يبأ مالك تعم ذإ هل تحرحخ

 هذه :ليدب لوقي .لاق ءاركسع الو طق انارين ةليللاك تيأر ام :لوقي نايفس

 نأ نم لقأو لذأ ةعازخ :نايفس وبأ لوقي :لاق .برحلا " اهتشمح ةعازخ هّللاو

 فرعف «ةلظنح ابأ اي :تلقف هتوص تفرعف :لاق ءاهركسعو اهفارين هذه نوكت

 :لاق «يمأو يبأ كادف ؟كل ام :لاق ءمعن :تلق :لاق ؟لضفلا وبأ :لاقف يوص

 .هللاو شيرق حابصاو «سانلا يف لل هللا لوسر اذه «نايفس ابأ اي كحيو :تلق

 ؛كقنع نبرضيل كب رفظ نعل هللاو :تلق لاق «ىمأو يبأ كادف ؟ةليحلا امف :لاق

 .(55؟9/54) ةياهنلاو ةيادبلا رظنا .نميلا يف امهو «نايداو :ددرس )١(

 )١( هخيرات يف يربطلاو (51/0-58) (ةوبنلا لئالد) يف يقهيبلا هجرخأ )50/8(
 ريبكلا يف يناربطلاو )4/١١-١5( يف يمئيهلا هركذو .قاحسإ نبا قيرط نع امهالك

 (دئاوزلا عمجب) )5/١7١( ةياهنلاو ةيادبلا يفو )87107-759/4(.

 .اهتجيهو اهتقرحأ :اهتشمح (؟)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 نارين نم رانب تررم املك هب تئجف :لاق ؛هابحاص عجرو يفلخ بكرف

 مع :اولاق ءاهيلع انأو هلي هللا لوسر ةلغب اوأر اذإف ؟اذه نم :اولاق نيملسملا

 نم :لاقف هه باطخلا نب رمع رانب تررم يح «هتلغب ىلع دلي هللا لوسر
 هللا ودع نايفس وبأ :لاق «ةبادلا زجع ىلع نايفس ابأ ىأر املف «يلإ ماقو ؟اذه

 هللا لوسر وحن دتشي جرح مث دهع الو دقع ريغب كنم نكمأ يذلا هلل دمحلا

 :لاق «ءيطبلا لحرلا ةئيطبلا ةبادلا قبست ام هتقبسف ةلغبلا تضكرو .ةي

 اي :لاقف ءرمع هيلع لحدو هلي هللا لوسر ىلع تلحدف «ةلغبلا نع تمحتقاف

 يبعدف «دهع الو دقع ريغب هنم هللا نكمأ دق نايفس وبأ اذه هللا لوسر

 لوسر ىلإ تسلج مث «هترجأ دق نإ هللا لوسر اي :تلق :لاق «هقنع برضألف

 رمع رثكأ املف ءلجر يود ةليللا هيحاني ال هللاو :تلقف «هسأرب تذحأف دل هللا

 ام بعك نب يدع نب نم ناك ول نأ هللاوف «رمع اي ًالهم :تلق :لاق هنأش يف

 ؛سابع اي الهم:لاقف «فانم دبع ئب لاحر نم هنأ تفرع دق كنكلو ءاذه تلق

 يب امو ؛ملسأ ول باطخلا مالسإ نم ىلإ بحأ ناك تملسأ موي كمالسإل هللاوف

 باطنلا مالسإ نم لي هللا لوسر ىلإ بحأ ناك كمالسإ نأ تفرع دق يأ الإ

 تحبصأ اذإف ,كلحر ىلإ سابع اي هب بهذا : دلو هللا لوسر لاقف «ملسأ ول

 ىلإ هب تودغ حبصأ املف يدنع تابف يلحر ىلإ هب تبهذف :لاق .هب ينتأف

 كل نأي ملأ ,نايفس ابأ اي كحيو :لاق دي هللا لوسر هآر املف هلي هللا لوسر

 كمركأو كملحأ ام ,يمأو تنأ يبأب :لاق ؟هللا الإ هلإ الهنأ ملعت نأ

 دعب ائيش ٍنيع ئعغأ دقل هريغ هلإ هللا عم ناك ول نأ تننظ دق هللاو ءكلصوأو

 تنأ يبأب :لاق ؟هللا لوسر يأ ملعت نأ كل نأي ملأ !نايفس ابأ اي كيو :لاق

 يح اهنم سفنلا يف نإف هللاو هذه امأ !كلصوأو كمركأو كملحأ ام ءيمأو

 ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشاو ملسأ !كحيو :سابعلا هل لاقف .ائيسش نآلا

 :سابعلا لاق ,ملسأف «قحلا ةداهش دهشف :لاق .كقنع برضت نأ لبق هللا لوسر

 معن :لاق .ائيش هل لعجاف ءرخفلا بحي لحجر نايفس ابأ نإ هللا لوسر اي :تلق

 دجسملا لخد نمو «نمآ وهف هباب قلغأ نمو «نمآ وهف نايفس يبأ راد لحد نم



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 قيضمب هسبحا «سابع اي لي هللا لوسر لاق فرصنيل بهذ املف ءنمآ وهف
 نح تحرحخف :لاق .اهاريف هللا دونج هب رهقآ تح ,("0لبجلا مطخ دنع يداولا

 .هسبحأ نأ لو هللا لوسر ينرمأ ثيح ؛يداولا قيضمب هتسبح

 املك ءاقتايار ىلع لئابقلا ترمو :لاق :نايفس يبأ ىلع شيجلا ضرع
 رمت مث ؛ميلسلو يل ام :لوقيف «ميلس :لوقأف ؟هذه نم «سابع اي :لاق ةليبق ترم

 ح «ةنيزملو يل ام :لوقيف «ةنيزم :لوقأف ؟ءالؤه نم «ءسابع اي لوقيف ةليبقلا

 يئبلو يل ام :لاق «ممب هتربخأ اذإف ءاهنع ئلأسي الإ ةليبق هب رمت ام «لئابقلا تدفن

 .ءارضخلا هتبيتك يف ملسو كي هللا لوسر رم يح «نالف
 مهنم ىري ال مهنع هللا يضر راصنألاو نورجاهملا اهيف :قاحسإ نبا لاق

 اذه تلق :لاق ؟ءالؤه نم «سابع اي هللا ناحبس :لاقف ,ديدحلا نم قدحللا الإ

 هللاو ةقاط الو لبق ءالؤمب دحأل ام :لاق ءراصنألاو نيرحاهملا يف هلو هللا لوسر
 ؛نايفس ابأ اي تلق :لاق ءًاميظع ةادغلا كيحخأ نبا كلم حبصأ دقل ؛لضفلا ابأ اي

 .() نذإ معنف :لاق ةوبنلا امه

 :ةكم لهأ نايفس يبأ ريذحت

 اي :هتوص ىلعأب خرص مهءاح اذإ تح «كموق ىلإ ءاجنلا :تلق :لاق

 نايفس يبأ راد لخد نمف هب مكل لبق ال اميف مكءاج دمحم اذه شيرق رشعم

 تيمحلا اولتقا :تلاقف «هبراشب تذحأف «ةبتع تنب دنه هيلإ تماقف ,نمآ وهف

 هنإف مكسفنأ نم هذه مكنرغت ال مكليو :لاق موق ةعيلط نم حبق سمحألا مسدلا
 كلتاق :اولاق ءنمآ وهف نايفس يِبأ راد لخد نمف «هب مكل لبق ال ام مكءاج دق

 دجسملا لحد نمو «نمآ وهف هباب هيلع قلغأ نمو :لاق «كراد انع ىغغت امو هللا

 .قيرطلا هعم قيضي هنم جرخي ءيش وهو «لبحلا فنأ :مطخلا )١(
 (557/9-04) هخيرات يف يربطلاو ("75/0-5) «ةوبنلا لئالد» ف يقهيبلا هجرخأ )١(

 دواد وبأ هجرحأو (7753/54) ةياهنلاو ةيادبلا رظنا قاحسإ نبا دمحم قيرط نم امهالك

 )/١7-177( ثيدح ةرامإلاو ءيفلاو جارخلا باتك )50717(.



 نافل قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .دجسملا ىلإو مهرود ىلإ سانلا قرفتف «نمآ وهف
 ىهتنا امل لك هللا لوسر نأ :ركب يبأ نب هللا دبع يثدحف :قاحسإ نبا لاق

 هللا لوسر نأو ءارمح ةربح درب ةقشب ًارجتعم هتلحار ىلع فقو ىوط يذ ىلإ
 هنونثع نأ يح «حتفلا نم هب هللا همركأ ام ىأر نيح هلل ًاعضاوت هسأر عضيل خي

 00 لحرلا ةطساو سمي داكيل

 :ةفاحق يبأ مالسإ

 هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىيحي نيثدحو :قاحسإ نبا لاق

 لاق ىوط يذب عي هللا لوسر فقو امل :تلاق ركب يبأ تنب ءامسأ هتدج نع

 دقو :تلاق سيبق يبأ ىلع يب يرهظا ةينب يأ :هدلو رغصأ نم هل ةئبال ةفاحق وبأ

 .هرصب فك
 اداوس ىرأ :تلاق ؟نيرت اذام «ةينب يأ :لاقف هيلع هب تفرشأف :تلاق

 ًاربدمو ًالبقم كلذ يدي نيب ىعسي الجر ىرأو :تلاق «ليخلا كلت :لاق ءًاعمتج

 هللاو دق :تلاق مث ءاهيلإ مدقتيو «ليخلا رمأي يذلا نعي عزاولا كلذ «ةينب يأ :لاق

 ؛ييب ىلإ يب يعرسأف «ليخلا تعفد نذإ هللاو دق :لاقف :تلاق «داوسلا رشتنا

 نم قوط ةيراحلا قنع يفو :تلاق «هتيب ىلإ لصي نأ لبق ليخلا هاقلتو .هب تطحناف

 ةكم هل هللا لوسر لحد املف :تلاق ءاهقنع نم هعطتقيف لحجر اهاقلتف «قرو

 > :لاق هل هللا لوسر هآر املف هدوقي «هيبأب ركب وبأ ىتأ ءدجسملا لخدو

 وه هللا لوسر اي :ركب وبأ لاق «؟هيف هيتآ انأ نوكأ ىتح هتيب يف خيشلا تكرت

 حسم مث هيدي نيب هسلحأف :تلاق :لاق .تنأ هيلإ يشمت نأ نم كيلإ يشمي نأ قحأ

 (ةماغث هسأر نأكو ءركب وبأ هب لحدف :تلاق ءملسأف «ملسأ :هل لاق مث .هردص

 هتحأ ديب ذأف ركب وبأ ماق مث .«هرعش نم اذه اوريغ» لي هللا لوسر لاقف

 هركذو «قاحسإ نبا قيرط نم (18/5) (لئالدلا) يقهيبلا هجرخأ «لسرم هدانسإ )١(
 يف يقيهيبلاو (57/9) مكاحلا هجرخأو ((7726/54) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا
 .سنأ ثيدح نم (87/5) لئالدلا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا "0 (

 ةيأ يأ :لاقف :تلاق ؛دحأ هبجي ملف «تيحأ قوط مالساإلاو هللا دشنأ :لاقو

 ."”ليلقل مويلا سانلا يف ةنامألا نإ هللاوف ءكقوط يبستحا

 :ةكم لوخد

 نيح هلي هللا لوسر نأ حين يبأ نب هللا دبع نثدحو :قاحسإ نبا لاق

 نم سانلا ضعب يف لخدي نأ ماوعلا نب ريبزلا رمأ ءىوط يذ نم هشيج قرف
 ضعب يف لخدي نأ ةدابع نب دعس رمأو «ىرسيلا ةبنحملا ىلع ريبزلا ناكو ءىدك

 ٠ ."7 ءادك نم سانلا

 ٍ ٍ :دعس نم شيرق ىلع نيرجاهملا فونت
 :لاق ءالخاد هجو نيح ادعس نأ ملعلا لهأ ضعب معزف :قاحسإ نبا لاق

 .نيرجاهملا نم لحجر اهعمسف «ةمرحلا لحتست مويلا «ةمحلملا موي مويلا

 يف هل نوكي نأ نمأن ام «ةدابع نب دعس لاق ام عمسا :هللا لوسر اي :لاقف

 هنم ةيارلا ذخف ءهكردأ :بلاط يبأ نب يلعل هي هللا لوسر لاقف «ةلوص شيرق

 , 0ك لخدت يذلا تنأ نكف

 لوسر نأ ,هنيدح يف حيجن يبأ نب هللا دبع نيثدح دقو :قاحسإ نبا لاق

 .سانلا ضعب يف «ةكم لفسأ «طيللا نم لدف «ديلولا نب دلاحخ رمأ هي هللا

 .(دراوم )١700- نابح نباو (5ه.-549/5.0) دمحأ هجرخأ «نسح هدانسإ )١(

 يقهيبلاو (47/9-17) مكاحلاو (؟55) مقر (84/7-89 4) ريبكلا يف يناربطلاو

 دمحم قيرط نم مهلك )١51/9( ىربكلا ننسلا فو (95-45/) ةوبنلا لئالد ف
 .(175/5) (دئاوزلا عمجم) يف يمئيحلا هركذو .نابح نبا هححصو «هب قاحسإ نبا
 نباو )5857١( مقر )5١5/5-١١( ىلعي وبأو (؟14/5) مكاحلا هجرخأ

 .(دراوم ١- 47/59 نابح

 هركذو .قاحسإ نبا قيرط نم (07/5) هخيرات يف يربطلا هجرخأو .لسرم هدانسإ )١(
 .قاحسإ نبا قيرط نم (7717/5) (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا

 رظنا «قاحسإ نبا قيرط نم (71/54) (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ (؟9)

 ١(. 58 8ص) (ريسلاو يزاغملا راصتحا يف رردلا)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 لئابقو ةنيهجو ةنيزمو رافغو ميلسو ملسأ اهيفو ؛ئميلا ةبنحبا ىلع دلاح ناكو

 ةكمل بصني نيملسملا نم فصلاب حارلا نب ةديبع وبأ لبقأو «برعلا لئابق نم

 ىلعأب لزن ىح «رحاذأ نم هيي هللا لوسر لحدو دلي هللا لوسر يدي نيب

 .© هتبق كلانه هل تبرضو «ةكم

 احالس دعي ءركب ئب وخأ دلاخ نب سيق نب سامح ناك دقو «اولتاقيل ةمدنخلاب

 ؟ىرأ ام دعت اذامل :هتأرما هل تلاقف .هنم حلصيو هِي هللا لوسر لوحد لبق

 هللاو :لاق «ءيش هباحصأو دمحمل موقي هارأ ام هللاو :تلاق «هباحصأو دمحمل :لاق

 :لاق م (مهضعب كمدحأ نأ وحرأل نأ

 هلإو لماك حالس اذه هلع يل امف مويلا اولبقي نإ

 هلسلا عيرس نيرارغ وذو
 نم نوملسملا مهيقل املف ةمركعو ليهسو ناوفص عم ةمدنخلا دهش مث

 نب دحأ «رباج نب زرك لتقف «لاتق نم ائيش مهوشوان ديلولا نب دلاخ باحصأ

 اناكو «ذقنم ب فيلح «مرصأ نب ةعيبر نب دلاخ نب سينخو ءرهف نبا براحم

 لتق ءاعيمج التقف هقيرط ريغ اقيرط اكلسف هنع اذشف ديلولا نب دلاخ ليخ يف

 :لوقيو رحبري وهو «لتق يح هنع
 ردصلا ةيقن هجولا ةيقن رهف ينب نم ءارفص تملع دق

 رخص يبأ نع مويلا نبال 9 ضاع أ

 نبا قيرط نم (5778/4) (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا هركذو «ءلسرم هدانسإ )١(

 .قاحسإ

 نبا قيرط نم (54/4*5) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو «لسرم هدانسإ (؟)

 .قاحسإ



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :الاق ركب يبأ نب هللا دبعو حين يبأ نب هللا دبع ئثدح :قاحسإ نبا لاق

 نم بيصأو ,ءديلولا نب ب دلاخخ ليخ نم «ءاليملا نب ب ةنلس ةنيهج نم بيصأو

 ءاومزنا مث ءًلجر رشع ةثالث وأ الجر رشع نأ نم بيرق سان نيكرشلا

 :تلاق يباب ىلع يقلغأ :هتأرمال لاق مث هتيب لحد يح ًامزهنم سامح جرحخف

 :لاقف ؟لوقت تنك نيأف
 همركع رفو ناوفص رفاذإ همدنخلا موي تدهش ول كنإ

 هملك ىدأ موللا يف يقطنت مل .همهمهو انفلخ تيم مهف

 :ةكم حتف موي نيملسمل ا راعش

 راعش «فئاطلاو نينحو ةكم حتف موي هلي هللا لوسر باحصأ راعش ناكو

 سوالا راعشو هللا دبع نب اي :جرزخلا راعشو «نمحرلا دبع نب اي :نيرجاهملا
 00 د

 «نيملسملا نم هئارمأ ىلإ دهع دق ِهْلي هللا لوسر ناكو :قاحسإ نبا لاق
 رفن يف دهع دق هنأ الإ ؛مهلتاق نم الإ اولتاقي ال نأ ؛ةكم اولحدي نأ مهرمأ نيح

 وخأ دعس نب هللا دبع مهنم ؛ةبعكلا راتسأ تحت اودجو نإو مهلتقب رمأ مهامس

 .يؤل نب رماع ب
 :دعس نب هللا دبع لتقب رمألا ىلإ لوسرلا اعد يذلا ببسلا

 هللا لوسرل بتكي ناكو «ملسأ ناك دق هنأل هلتقب لي هللا لوسر رمأ امنإو

 ناكو «نافع نب نامثع ىلإ رفف «شيرق ىلإ اعجار اك رشم دتراف «يحولا ري

 لهأو سانلا نأمطا نأ دعب دل هللا لوسر هب ىتأ يح هبيغف «:ةعاضرلل هاحأ

 ١19( (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ )50-1579/5"(.



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 املف «معن :لاق مث ءًاليوط تمص خي هللا لوسر نأ اومعزف .هل نمأتساف ,ةكم
 تمص دقل :هباحصأ نم هلوح نمل لي هللا لوسر لاق «نامثع هنع فرصتنا

 اي ىلإ تأموأ الهف :راصنألا نم لحر لاقف .هقنع برضيف مكضعب هيلإ
 ." ةراشإلاب لتقي ال يبنلا نإ :لاق ؟هللا لوسر

 رمأ امنإ بلاغ نب ميمت نب نم لحر لطع نب هللا دبعو :قاحسإ نبا لاق

 نم ًالحر هعم ثعبو ءاقدصم هلي هللا لوسر هثعبف ءاملسم ناك هنأل هلتقب

 نأ ىلوملا رمأو الزم لوف ءًاملسم ناكو .همدخي هل ىلوم هعم ناكو ءراصنألا

 هلتقف هيلع ادعف ءًاعيش عنصي لو ظقيتساف «مانف ءًاماعط هل عنصيف ءأسيت هل حبذي
 .اكرشم دترا مث

 :مهلتقب هلي يبنلا رمأ نم ءامسأ

 كلو هللا لوسر ءاجمبي ناينغت اتناكو ءاهتبحاصو ترف :ناتنيق هل تناكو

 .هعم امهلتقب ل هللا لوسر رمأف

 . ةكمب هيذؤي نمم ناكو «يّصق نب دبع نب بهو نب ذيقن نب ثريوحلاو
 لتقل «هلتقب كِل هللا لوسر رمأ امنإو :ةبابص نب سيقمو قاحسإ نبا لاف

 «ةراسو ءاكرشم شيرق ىلإ هعوجرو ءأطخ هاحأ لتق ناك يذلا يراصنألا

 هيذؤي نمم ةراس تناكو «لهج يبأ نب ةمركعو «بلطملا دبع ب ضعبل ةالوم
 نب ثراحلا تنب ميكح مأ هتأرما تملسأو «نميلا ىلإ برهف ةمركع امأف ,ةكمي

 نوح «نميلا ىلإ هبلط يف تحرخف «هنمأف هلي هللا لوسر نم هل تنمأتساف «ماشه
 ثيرح نب ديعس هلتقف ءلطح نب هللا دبع امأو ؛ملسأف لو هللا لوسر هب تنأ

 ةليمن هلتقف ةبابص نب سيقم امأو «همد يف اكرتشا «يملسألا ةزرب وبأو يموزخملا
 :هلتق ف سيقم تأ تلاقف هموق نم لحر هللا دبع نبا

 .قاحسإ نبا قيرط نع )١40/4( ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ )١(

 .هب قاحسإ نبا نع (*74/4-41) ةياهنلاو ةيادبلا يق ريثك نبا هركذ )١(



 ه١ قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 (7سرفت مل تحبصأ ءاسفنلا اذإ سيقم لثم ىأر نم ًانيع هللف

 .هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال :ةبعكلا باب ىلع مالسلا هيلع هلاق ام

 لام وأ مدو ةرثأم لك الأ هدحو بازحألا مزهو هدبع رصنو هدعو قدص
 أطخلا ليتقو الأ ءجحلا ةياقسو تيبلا ةنادس الإ نيتاه يمدق تحت وهف «ىعدي

 يف اهنم نوعبرأ لبإلا نم ةئام «ةظلغم ةيدلا هيفف اصعلاو طوسلاب دمعلا هبش

 ؛ةيلهاجلا ةوخن مكنع بهذأ دق هللا نإ :شيرق رشعم اي .اهدالوأ افوطب

 ايات زنةيآلا هذه الت مث «بارت نم مدآو ؛مدآ نم سانلا ,ءابآلاب هماطتو

 ل و َراَعَتِل َلِياَبَقَو ابوُعْس ْمُكَدلَعَجَو أَو ٍركذ ني رتل ا انإ نس

 ام «شيرق رشعم اي» :لاق مث .اهلك ةيآلا "4 مكدقتأ ه هّللآ 1

 اوبيهذا» :لاق .ميرك خأ نباو ميرك خأ ءاريخ :اولاق ««مكيف لعاف نأ نورت

 .«ءاقلطلا متنأف

 حاتفمو بلاط يبأ نب ىلع هيلإ ماقف ءدجسملا يف هلك هللا لوسر سلج مث
 هللا ىلص ةياقسلا عم ةباجحلا انل عمجا :هللا لوسر اي :لاقف هدي يف ةبعكلا

 كاه :لاقف ءهل يعدف ؟ةحلط نب نامثع نيأ : علي هللا لوسر لاقف ءكيلع

 .") ءافوو رب موي مويلا :نامنع اي كحاتفم
 :رمحأ لتاق عم شارخ ةصق

 نم لحر نع «يملسألا ردنس يبأ نب ديعس ٍنئدح :قاحسإ نسبا لاق
 ناكو ءًاعاجش ًالجر ناكو © اسأب رمحأ هل لاقي لحجر انعم ناك :لاق هموق

 .اهتدالو دنع ماعط اهل عنصي مل :سرخت )١(

 )١7(. ةيآ :تارجحلا ةروس (؟١

 هجرخأو .قاحسإ نبا نع (؟44/54) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ (6)
 ف متاح يبأ نبا هركذو .قاحسإ نبا قيرط نع (70-51/*) هخيرات يف يربطلا

 .قاحسإ نبا مالك نع هنأ هيبأ نع لقنو (653) مقر )188/١( للعلا

 .هوحنو توم رضحك ابكر م هلعج :اسأب رمحأ (؛4)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا ها

 ءازتعم تاب هيح يف تاب اذإ ناكف «هناكم يفخي ال ًاركنم ©” ًاطيطغ طغ مان اذإ
 لبقأف ؛ءيش هليبسل موقي ال دسألا لثم روثيف ءرمحأ اي اوحرص يحلا تيب اذإف
 :يلذحلا عوثألا نبا لاق رضاحلا نم اوند اذإ يح هرضاح نوديري ليذه نم ىزغ
 ًاطيطغ هل نإف «مهيلإ ليبس الف رمحأ رضاحلا يف ناك نإف ءرظنأ ىح اولجعت ال

 ؛هردص يف فيسلا عضو ىح هيلإ ىشم هطيطغ عم املف «عمتساف لاق «ىفخي ال

 مهل رمحأ الو رمحأ اي اوحرصف ؛رضاحلا ىلع اوراغأ مث ؛هلتق يح هيلع لماحت مث
 يح يلذحلا عوثألا نبا ىتأ ,حتفلا موي نم دغلا ناكو «حتفلا ماع ناك املف

 هوفرعف «ةعازخ هتأرف ؛هكرش ىلع وهو «سانلا رمأ نع لأسيو رظني ةكم لخد
 :لاق ؟رمحأ لتاق تنأأ :نولوقي ؛ةكم ردح نم رادج بنج ىلإ وهو هب اوطاحأف
 «فيسلا ىلع ًالمتشم ةيمأ نب شارخ لبقأ اذإ :لاق ؟همف رمحأ لتاق انأ «معن
 املف «هنع سانلا جرفي نأ ديري هنأ الإ نظن ام هللاو لحرلا نع اذكه :لاقف

 (”هتوشحو هيلإ رظنأ نأكل هللاوف .هنطب ف فيسلاب هنعطف هيلع لمح هنع انجرفنا
 رشعم اي اهومتلعف دقأ :لوقي وهو «هسأر يف ناقنرتل هينيع نإو «هنطب نم ليست
 اوعفرا ةعازخ رشعم اي :ي هللا لوسر لاقف .مقوف فعجنا ىح ؟ةعازخ
 ."”"هنيدأل اليتق متلتق دقل ,عفن نإ لتقلا رثك دقف ,لاتقلا نع مكيديأ

 نب ديعس نع «يملسألا ةلمرح نب نمحرلا دبع ئثدحو :قاحسإ نبا لاق
 .بيسملا

 ,لاتقل ًاشارخ نإ :لاق ةيمأ نب شار عنص ام كي هللا لوسر غلب امل :لاق

 ,(©كلذل هبيعي

 .قلحلا ف توص وهو اومان اذإ «نييمدآلا توص نم عمسي ام :اطيطغ 03(

 .اهريغو ءاعمألا نم نطبلا هيلع لمتشا ام :هتوشحو (؟)

 .(؟50/85) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو .فيعض هدانسإ (؟)

 ظفاحلا هركذو هب قاحسإ نبا قيرط نم (77/77) هخيرات يف يربطلا هجرحأو «لسرم (4)
 .قاحسإ نبا قيرط نع (؟5 7-0 49/85) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا



 حيرش يبأ نع «يربقملا ديعس يبأ نب ديعس ئيثدحو :قاحسإ نبا لاق

 (هتثح «ريبزلا نب هللا دبع هيحأ لاتقل ةكم ريبزلا نب ورمع مدق امل :لاق «يعارخلا

 دغلا ناك املف «ةكم حتتفا نيح ل هللا لوسر عم انك انإ ءاذه اي :هل تلقف

 لوسر ماقف كرشم وهو هولتقف ليذه نم لجر ىلع ةعازخ تدع حتفلا موي نم

 تاومسلا قلخ موي ةكم مرح هللا نإ سانلا اهيأ اي :لاقف ءابيطح انيف هي هللا

 هللاب نمؤي ئرمال لحي الف ,ةمايقلا موي ىلإ مارح نم مارح ىهف ؛ضرألاو

 ناك دحأل للحت مل ًارجش اهيف دضعي الو ءامد اهيف كفسي نأ ءرخآلا مويلاو

 ىلع ابضغ «ةعاسلا هذه الإ يل للحت ملو ءيدعب نوكي دحأل لحت الو ءيلبق

 «بئاغلا مكنم دهاشلا غلبيلف ,سمألاب اهتمرحك تعجر دق مث ,الأ اهلهأ

 ,هلوسرل اهلحأ دق هللا نإ :اولوقف ءاهيف لتاق كلي هللا لوسر نإ :مكل لاق نمف

 نإ لعقلا رثك دقلف «لتقلا نع مكيديأ اوعفرا ةعازخ رشعم اي مكل اهللحي مو

 نإ .نيرظنلا ريخب هلهأف اذه يماقم دعب لتق نمف .هنيدأل اليتق متلتق دقل .عفن

 يذلا لجرلا كلذ ِعلي هللا لوسر يدو مث ,هلقعف اوءاش نإو ,هلتاق مدف اوءاش

 ملعأ نحنف ,خيشلا اهيأ فرصنا :حيرش يبأل ورمع لاقف ,ةعازخ هتلتق

 لاقف ؛ةيزج عنام الو ,ةعاط علاخ الو ,مد كفاس عدمت ال اهنإ ءكنم اهتمرحب

 غلبي نأ ِدلو هللا لوسر انرمأ دقلو ءًابئاغ تنكو ًادهاش تنك نإ :حيرش وبأ

 .("7كنأشو تنأف ,كتغلبأ دقو ءانبئاغ اندهاش

 امل نمؤتسا نح :ىرحألا تبرهو ءامهادحإ تلتقف لطخ نبا اتنيق امأو

 اهأطوأ يح تيقب مث ءاهنمأف ال نمؤتساف ةراس امأو ءاهنمأف «دعب كلو هللا لوسر

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 قيرط نم (؟57/4) دمحأ هجرخأو «ثيدحتلاب قاحسإ نبا حرص دقو «نسح هدانسإ )١(

 قيرط نم (5849/4-550) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو قاحسإ نبا

 ثيدح (55) باب :يزاغملا باتك (5714/8) يراخبلا هجرخأو قاحسإ نبا

 يذمرتلاو )١١54/447( ثيدح جحلا باتك (940/9-988) ملسمو (47935)

 .حيحص نسح :يذمرتلا لاقو )/١54(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ثريوحلا امأو .اهلتقف حطبألاب باطلا نب رمع نمز يف ًاسرف سانلا نم لحر
 .بلاط يبأ نب ىلع هلتقف ذيقن نبا

 نب ليقع ىلوم «ةرم يبأ نع «دنه يبأ نب ديعس ئثدحو :قاحسإ نبا لاق
 ىلعأب هلي هللا لوسر لزن امل :تلاق بلاط يبأ تنب ئناه مأ نأ ءبلاط يبأ

 بهو يبأ نب ةريبه دنع تناكو ؛موزخم نب نم «يئامحأ نم نالحر ىلإ رف ؛ةكم
 ءامهلتقأل هللاو :لاقف ءيحخأ بلاط يبأ نب يلع يلع لحخدف :تلاق ءيموزحملا
 هتدحوف ؛ةكم ىلعأب وهو هو هللا لوسر تح مث «يبب باب امهيلع تقلغأف

 لستغا املف «هبوثب هرتست هتنبا ةمطافو ؛نيجعلا رثأل اهيف نإ ةنفج نم لسنغي
 :لاقف «لإ فرصنا مث ىحضلا نم تاعكر ينام ىلص مث «هب حشوتف هبوث ذخأ
 :لاقف «يلع ربخو نيلحرلا ربخ هتريخأف ؟كب ءاج ام ؛ئناه مأ اي الهأو ابحرم
 .امهلتقي الف «تنمأ نم انمأو «ترحأ نم انرحأ دق

 نب رفعج نب دمحم ٍئثدحو :قاحسإ نبا لاق :مرحلا لخدي لوسرلا
 4 هللا لوسر نأ «ةبيش تنب ةيفص نع «روث نب هللا دبع نب هللا دبع نع «ريبزلا
 ىلع اعبس هب فاطف «تيبلا ءاج يح جرح «سانلا نأمطاو .ةكم لزن امل

 .ةحلط نب نامثع اعد ؛هفاوط ىضق املف ؛هدي ف نجحمم نكرلا ملتسي ؛هتلحار
 «ناديع نم ةمامح اهيف دحوف اهلخدف «هل تحتفف «ةبعكلا حاتفم هنم ذحأف

 يف سانلا هل فكتسا دقو «ةبعكلا باب ىلع فقو مث ءاهحرط مث هديب اهرسكف
 .دجسملا

 ىلع ماق لي هللا لوسر نأ ملعلا لهأ ضعب نيثدحف :قاحسإ نبا لاق
 رصنو ؛هدعو قدص هل 6 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال » :لاقف «ةبعكلا باب
 تحت وهف يعدي لام وأ مد وأ ةرثأم لك الأ هدحو بازحألا مزهو .هدبع

 . «تيبلا ةنادس الإ نيتاه يمدق

 :ناوفصل نامألا يطعُي هلي لوسرلا

 جرخ :لاق ريبزلا نب ةورع نع «رفعج نب دمحم ٍنثدحف :قاحسإ نبا لاق
 هللا ين اي :بهو نب ريمع لاقف «نميلا ىلإ اهنم بكريل ةدج ديري ةيمأ نب ناوفص



 همو قاحساإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هنمأف رحبلا يف هسفن فذقيل ؛كنم ًابراه جرح دقو «هموق ديس ةيمأ نب ناوفص نإ

 «كنامأ امب فرعي ةيآ نيطعأف هللا لوسر اي :لاق ,نمآ وه :لاق ؛كيلع هللا لص

 ردأ ىح ريمع امي جرخف «ةكم امب لد ىلا هتمامع لي هللا لوسر هاطعأف

 كسفن يف هللا هللا ءيمأو يبأ كادف ناوفص اي :لاقف رحبلا ف بكري نأ ديري وهو

 الف بع برغأ !كحيو :لاق ءهب كتئج دق ٍكِي هللا لوسر نم نامأ اذهف ءاهكلمت نأ

 «سانلا ملحأو سانلا ربأو «سانلا لضفأ يمأو يبأ كادف «ناوفص يأ :لاق ءئملكت

 هفاخخأ نإ :لاق ءككلم هكلمو ؛ءكفرش هفرشو «كزع هزع «كمع نبا «سانلا ريخو

 لوسر ىلع هب فقو يح ءهعم عجرف .مركأو كاذ نم ملحأ وه :لاق «يسفن ىلع
 هيف ينلعجاف :لاق ,قدص :لاق ئتنمأ دق كنأ معزي اذه نإ :ناوفص لاقف لك هلل

 ("”رهشأ ةعبرأ هيف رايخلاب تنأ :لاق ,نيرهش رايخلاب
 ميكح مأ نأ :يرهزلا يئثدحو :قاحسإ نبا لاق :ةكم لهأ سوءر مالسإ

 نبا ناوفص دنع ةتحاف تناكو -ديلولا تنب ةتحافو «ماشه نب ثراحلا تنب

 تنمأتساف ميكح مأ امأف ءاتملسأ - لهج يبأ نب ةمركع دنع ميكح مأو «ةيمأ

 ةمركع ملسأ املف هب تءاجف «نميلاب هب تقحلف هنمأف «ةمركعل هلي هللا لوسر

 .©” لوألا حاكنلا ىلع امهدنع ِدلَي هللا لوسر امهرقأ ناوفصو

 :تباث نب كاسح نب نمحرلا دبع نب ديعس ىثدحو :قاحسإ نبا لاق

 :هيلع هداز ام دحاو تيبب نارجنب وهو يرعبزلا نبا ءناسح ىمر :لاق

 (”هينل ذحأ شيع يف نارجن هضغب كلحأ ًالجر نمدعت ال

 يف عقوو قاحسإ نبا قيرط نع (77/) هخيرات يف يربطلا هجرخأو «لسرم هدانسإ (1))

 ؟”١ كلام هجر خأو ًالوصوم ةشئاع نع ةورع نع .(76- 77/59 ةياهنلاو ةيادبلا

 ريسلاو يزاغملا راصتخا يف رردلا و (55/0) (لئالدلا) رظناو يرهزلا نع (/5/

 .(760/9) ةباصإلاو (؟55 ص)

 .ًاضيأ هعاطقناو ؛ماشه نبا خيش ةلاهحل ء«فيعض هدانسإ )١(

 /5) «داشرلاو ىدحلا لبس مو ("517/4) ةياهنلاو ةيادبلاو (514/5) خيرات :رظنا (5)

.)150١-566 



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا هالك

 :ملسأ نيح لاقف «ملسأف لو هللا لوسر ىلإ جرخ يرعبزلا نبا كلذ غلب املف
 ينناسسل نإ كيلملا لوسر اي

 يغلا ننس يف ناطيشلا يرابأ ذإ

 يىبرل ماظعلاو محللا نمأآ

 0 لا

 (0روب انأ ذإ تقتف ام قتار

 روبم هليم لام نمو
 ريذنلا تنأ ديهشلا يبلق مث

 رورسعم مهلكو يزل نم

 مومو لما داقرسلا عنسم
 يبنمال دحجأ نأ نناتأامن

 اهاصوأ ىلع تلمح نم ريخاي

 يذلانم كيلإ رذتعم نإ
 ةلطخ ىوغأب ئنرمأت مابأ

 ئودوقيو (©9ىودرلا بابسأ دمأو

 دمحم يبنلاب نما مويلاف

 ابابسأ تضقناو ةوادعلا تضم

 امهالك يادلاو كل ىدف -رفغاف

 ةمالع كيلمل ملع نم كيلعو
 هناهرب ةبسحم دعب كاسطعأ
 قداص كنيد نأب تدهش دقلو
 ىفطصم دحأ نأ دهشي هللاو

 مشاه نم هناينب العمرف
 :هرفك ىلع ةريبه ءاقب

 الملا : روبلا )١(

 (7هويك قاورلا جاسم ليكلاو

 ميهأ لالضلا يف انأ اذإ تيدسأ

 موزخمامي نرمأتو مهس
 موئشم مهرمأو ةاوغلا رمأ
 مورحم هذه ئىطخمو يبلق
 مولحو اننيب رسصاوأ تعدو
 موحرم محار كنإف .2يللز

 موتخت متاخو رغأ رون
 ميسظع هلإلا ناهربو ًافرش

 ميسج دابعلا يف كنإو قح
 ميرك نيحلاصلا يف لبقسم
 (©مورأو ارذلا يف نكمت عرف

 )١( داشرلاو ىدهلا لبس «(9ه5/ 9 ةياهنلاو ةيادبلا رظنا )51١/0؟(.

 .نازحألاو ةطلتخملا سواسولا :لبالبلا (5)
 .كالخلا :ىدرلا (5)

 .لوصألا :مورألا (5)



 احسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 تام ىح امب ماقأف يموزخملا بهو يبأ نب ةريبه امأو :قاحسإ نبا لاق

 هغلب نيح لاق دقو «دنه اهمساو «بلاط يبأ تنب عئناه مأ هذنع تناكو «ًارفاك

 :ئناه مأ مالسإ

 هه:

 اههاوس كاتأ مأ دنه كتقاشأ

 َيريشع تعطأ نإ نأ معزتو

 مهدج دج اذإ موق نمل يبإف

 يريشع ءارو نم ماحل نإو
 افأك فويسلا اهيديأب تراصو

 مهلعفو نيدساحلا يلقأل يإو

 ههنك ريغ يف ءرملا مالك نإو

 دمحم نيد تعبات دق تنك نإف

 «')اهلاتفناو امبابسأ ىونلا كاذك

 (”)اهنايخ ليل دعب ىرسي نارجنب

 «””اهنالض لض ليللاب ينلذعتو
 اهايز الإ نيدري لهو ىدرأس
 اهلاح مويلا حبصأ لاح يأ ىلع

 اهاجم يلاوعلا تحت نمث ناك اذإ

 اهالظ اهنمو نادلو قيراخم

 اهايعو اهسفن يقزر هللا ىلع

 اههاصن اهيف سيل ىوهق لبنلاكل
 افهلابح كنم ماحرألا تفطعو

 اهلالب سبي ءاربغ ةململم ةبضمي قيحس ىلعأ ىلع ينوكف

 . 7 «اهلابح كنم ماحرألا تعطقو» :ىوريو :قاحسإ نبا لاق

 يب نمو «فلأ :مهضعب لوقيو .ةئامعبس ميلس ئب نم .فاللآ ةرشع نيملسملا

 نم مهرئاسو (رفن ةثالثو فلأ ةنيزم نمو «ةئامعبرأ ملسأ نمو «ةئامعبرأ رافغ

 تا 0 7 ا 0
 دسأو سيقو ميم نم برعلا فئاوطو «مهئافلحو راصنألاو شيرق

 .اهبلقت يأ :اهلاتفنا ١١(

 .دلب :نارحبو «مونلا تلازأ :تقرأ )١(
 .تظقيتسا :تبه (؟)

 .ًارصتخم قاحسإ نبا قيرط نم (4/) هخيرات يف يربطلا هركذ (4)

 .(75 4/5) ةياهنلاو ةيادبلا «(515/7-55) يربطلا خيرات :رظني (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 حتفلا موي ف رعشلا نم ليق امث ناكو :ةكم حتف يف رعشلا نم ليق ام

 همم

 :يراصنألا تباث نب ناسح لوق
 ءاوجلاف عباصألا تاذ تفع

 رفق ساحسحلا ينب نم رايد
 سينأ امي لازي ال تناكو

 فيطل نم نكلو ءاذه عدف
 هتسميت دق يتلا ءانعشل

 سأر تيب نم هئيبخ نأك

 ًاموي نركذ تابرشألا ام اذإ
 انملا نإةماالملا اهيلون

 اكولم انكرتتف اهرشنو
 اهورت ىل نإ انليخ انمدع

 تايغصم ةنسعألا نعزاني
 تارطمتم اندايج لضظتت

 انرمتعا انع اوضرعت امإف
 موي دالجل اوربصاف الإو
 انيف هللا لوسر ليربجو
 ادبع تلسرأ دق هللا لاقو

 .تريغتو تسرد :تفع )١(

 (”ءالخ اهفزنم ءارذع ىلإ
 (”ءامسلاو سماورلا اهيفعت

 ءاشو معن اهجورم لالخ
 (9ءاشعلا بمذ اذإ ينقرؤي

 (©ءافش اهنم هبلقل سيلف
 ءامو لسع اهجازم نوكي

 ءادفلا حارلا بيطل نهف

 ءاحل وأ ثغم ناك ام اذإ
 ءاقللا اهبهنيام ًادسأو

 ءادك اهدعوم عقنلا ريثت

 «"ءامظلا لسألا اهفاتكأ ىلع
 ءاسنتلا رمخلاب نهمطلي

 ءاطغلا فشكناو حتفلا ناكو

 ءاشي نم هيف هللا نيعي

 ءافك هل سيل سدقلا حورو

 ءالبلا عفن نإ قحلا لوقي

 .رطملا انه ءامسلاو ءاهيطغت ىأ راثآلا سمرت ىلا حايرلا :سماورلاو .امهريغت ىأ :اهيفعت 0

 .مونلا يف ىري يذلا لايخلا :فيطلا ()
 .ناسح ةأرما مسا وه :ءاثعش (5)

 .شاطعلا :ءامظلاو حامرلا :لسألاو .تاعمتسم :تايغصم (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هرقدص اوموقف هب تدهش

 ادنج تريس دق هللا لاقو

 دعم نم موي لك يف انل
 اناجه نم يفارقلاب مكحنف

 ينع نايفس ابأ غلبأ الأ

 ًادبع كتكرت انفويس نأب

 هنع تبجأو ًادمحم توجه

 ءفكب هل تسلو هوجقأ

 ًافينح أرب ًاكرابم توجه

 مكنم هللا لوسر وجهي نمأ

 يضرعو هدلاوو ىبأ نإف
 هيف بيع ال مراص نئناسل

 هعدز]

 ءاشن الو موقن ال متلقف

 ءاقللا اهتضرع راصنألا مه

 ءاجه وأ لاتق وأ بابس

 ءامدلا طلتخت نيح برضنو

 ءافخلا حرب دقف ةلغلغم

 ءامإلا اقداسس رادلا دبعو

 ءازجللا كاذ يف هللا دعو

 ءادفلاامكريخ امكرشف

 (7ءافولا هتميش هللا نيمأ

 !ا؟ءاوس هرصنيو هحدعو

 ءاقو مكنم دمحم ضرعل

 (9ءالدلا هردكت ال يرحبو

 امم هلَظ هللا لوسر ىلإ رذتعي يليدلا مينز نب سنأ لاقو :قاحسإ نبا لاق

 :يعازخلا ملاس نب ورمع مهيف ناك

 هرمأب دعم يده يذلا تنأ

 اهلحر قوف ةقان نم تلمح امو
 ًالئان غبسأو ريخ ىلع ثحأ

 هلاذتبا لبق لاخلا دربل ىسكأو

 يكردم كنأ هللا وسر ملعت

 .ًافينح ىمسو ملسملا :فيتحلا (1)

 دهشأ كل لاقو مهيدهي هللا لب

 (”دليحعم نم ةمذ ىفوأو ربأ

 (©ديهملا ليقصلا فيسسلاك حار اذإ

 دِللاب ذخألاك كنم ًاديعو نأو

 .(566ه لله 5/59 ةياهنلاو ةيادبلاو (١/7-١١/١ص هناويد :رظنيو . عطاق فيس «مراص )١١(

 .دهعلا :ةمذلا (؟9)

 .ءاطعلا :لئانلاو .لمكأ :غبسأ (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 دعوم لك وفلخملا نوبذاكلا مه ريوع بكر بكرلا نأب ملعت

 (”لعسأو قلطب ال سحنب اوبيصأ ةيتف مأ ليو تلق دق يننأ ىوس

 "”يدلبتو تربع تزعف ءافك مهئامدل نكي مل نم مهاصأ
 دوهم ةنباو هللا دبع نب دبعب ايعاس تنك نإ ترفخأ دق كنإف

 دمكأ نيعلا عمدت الإف ًاعيمج اوعباتت ىملسو موثلكو بيوذ

 !؟دكديبوعأك كولم لهو هتاوخإو هلثمك يح سيل ىملسو «ىملسو

 "”لصقاو قحلا ملاع نيبت تقره امد الو تقف انيد ال نإف

 دقوم برحلا دقوي ال ذإ رذعتف اهئامد برقل سبعابأ تيكب

 دبعمو ليفن مهنم لسف مارك ةيقت مدانخلا موي مهباصأ

 اودمكاف نيعلا عمدت مل نإو مهيلع ملت ال كعومد حفست نإ كلانه

 3 . . ِع 0 8 5 5

 :(”حتفلا موي يف ىملس يبأ نب ريهز نب ريجُب لاقو :قاحسإ نبا لاق
 فافخ ونبو ةودغ ةنيزم جف لك قلبحلا لهأ ىفن
 فافخلا ضيبلاب ريخلا يبنلا حلق موي ةكمب مهانبرض

 .ةديعسلا مايألا :قلطلا )١(

 .يريحت :يدلبتو «ةعمدلا :ةربعلاو «تدتشا :ترع (؟)

 /0) داشرلاو ىدهلا لبسو (؟١/77) ةباصإلاو (707/4) ةياهنلاو ةيادبلا :رظني (5)
--551). 

 )4١05/1(. «ةباصإلا» يف ظفاحلا هركذ (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اسعطو ًابرض مهفاتكأ اطن

 افيفح اهل فوفصلا نيب ىرت

 مههيف لوجت دايجلاو انحرف

 هم

 فاقللا ةشيرملاب -اقشرو

 فاصرلا نم قاوفلا عاصنا امك

 فالققلا ةموقم حامرأب

 انييهتشا امب نيناغ انبأف

 ا نذم هللا لوسر انيطعأو

 اوممهف انتلاقم اوعم دقو

 فالخخلا ىلع نيمدان اوبآو

 يففاصتلا نسح ىلع انقئاوم

 (”فارصناب انم عورلا ةادغ

 ةنانك نب ةميذج ينب ىلإ حتفلا دعب ديلولا نب دلاخ ريم

 وعدت ايارسلا ةكم لوح سيف كي هللا لوسر ثعب دقو :قاحسإ نبا لاق

 نأ هرمأو «ديلولا نب ب دلاح ثعب نمم ناكو «لاتقب انرمأي ملو ؛لحجو زع هللا ىلإ

 ."”وهنم باصأف ةكذح ئب ئطوف ءالتاقم هثعبي مو ءايعاد ةماهه لفسأب ريسي

 ا . | ميكح يلاحق :قاحسإ نبا لاق

 نبل لدمو «روصنم نب ميلس !برعلا نم لئابق هعمو كالئاقم هنعبي ملو ءايعاد

 اوذحأ موقلا هآر املف «ةنانك نب ةانم دبع نب رماع نب ةعيذج ئب اوئطوف «ةرم

 ."7 اوملسأ دق سانلا نإف «حالسلا اوعض :دلاح لاقف «حالسلا

 «ةعيذج ئب نم ملعلا لهأ نم انباحصأ ضعب ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 نب اي مكليو :مدحج هل لاقي انم لجر لاق حالسلا عضن نأ دلاح انرمأ امل :لاق

 .قاحسإ نبا نع ("1//51) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ )١١(

 دمحم نع (77/7) هخيرات يف يربطلاو يلد ه9 «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هحرحأ (؟)

 .(5515/5) (ةياهنلاو ةيادبلا) رظنيو «قاحسإ نبا
 يف يربطلاو )١١4/5( (ةوبنلا لئالد) يف يقهيبلا هحرحأو «هلاسرإل فيعض هدانسإ ()

 (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو قاحسإ نبا نع (577-717/) هخيرات

 .قاحسإ نبا قيرط نع (70/4)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 الإ راسإلا دعب امو ءراسإلا الإ ٍحالسلا عضو دعب ام !هللاو دلاح هنإ !ةمينح

 ه5

 .هموق نم لاجر هذحأف :لاق .ًادبأ يحالس عضأ ال هللاو «قانعألا برض

 «حالسلا اوعضوو اوملسأ سانلا نإ ؟انءامد كفست نأ ديرتأ ,مدحح اي :اولاقف

 موقلا عضوو ؛هحالس اوعزن يح هب اولازي ملف .سانلا نمأو «برحلا تعضوو

 .©” دلاخ لوقل حالسلا

 مهضرع مث ءاوفتكف ؛كلذ دنع دلاخ مهي رمأ حالسلا اوعضو املف :لاق ءيلع

 هيدي عفر هلو هللا لوسر ىلإ ربخلا ىهتنا املف مهنم لتق نم لتقف «فيسلا ىلع

 .© ديلولا نب دلاخ عنص ام كيلإ أربأ نإ مهللا :لاق مث ءءامسلا ىلإ

 يلع نب دمح رفعج يبأ نع ؛ميكح نب . ا قرح ةقاحسإ نبالغ

 :كيمدق تحت ةيلهاجلا رمأ لعجاو امهرمأ ف رظلاف ؛موقلا ءالؤه ىلإ جرحأ

 ءامدلا مهل يدوف هلو هللا لوسر هب ثعب دق لام هعمو مهءاج يح يلع جرخف

 قبي مل اذإ يح «بلكلا ةغلّيم مه يديل هنإ يح «لاومألا نم محل بيصأ امو
 هللا ناوضر ىلع مهل لاقف «لاملا نم ةيقب هعم تيقب «هادو الإ لام الو مد نم ءيش

 ال :اولاق ؟مكل دوي مل لام وأ مد نم ةيقب مكل يقب له :مهنم غرف نيح هيلع

 الو ملعي امم كِل هللا لوسرل اطايتحا «لاملا اذه نم ةيقبلا هذه مكيطعأ ينإف :لاق

 .قاحسإ نبا خويش ةلاهحل «فيعض هدانسإ )١(

 «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هجرحأو ءدانسإلا اذه مدقت دقو «هلاسرإل فيعض هدانسإ (؟)

 /4) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ًاضيأ هركذو قاحسإ نبا قيرط نم 4/0١ ١١(

 ثيدح يزاغملا باتك (؟٠ ١0/9 يراحبلا هجرخأو .هب قاحسإ نبا نع ©

 يف يقهيبلاو )١151١/5( دمحأو (ه51.005) ثيدح (؟27/8) يئاسنلاو «(5759)

 .ًاعوفرم هيبأ نع ملاس نع يرهزلا قيرط نم مهلك )١11/5-١١5( ةوبنلا لئالد»
 .(؟ هما «ةياهنلاو ةيادبلا» :رظنيو



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 تنسحأو تبصأ :لاقف «ربخلا هريأف ل هللا لوسر ىلإ عجر مث ءلعفف .نوملعت

 تحت ام ىريل بح «هيدي ارهاش امئاق ةلبقلا لبقتساف لي هللا لوسر ماق مث لاق

 ."”تارم ثالث ءديلولا نب دلاخخ عنص امث كيلإ أربأ نإ مهللا :لوقي «هيبكنم

 ىح تلتاق ام :لاق هنإ ادلاخ رذعي نم ضعب لاق دقو :قاحسإ نبا لاق

 نأ كرمأ دق لي هللا لوسر نإ :لاقو ءيمهسلا ةفاذح نب هللا دبع كلذب يرمأ

 .©"7 مالسإلا نم مهعانتمال مهلتاقت

 ىأرو حالسلا اوعضو نيح محل لاق مدححج ناك دقو :قاحسإ نبا لاق

 ام مكترذح تنك دق «برضلا عاض «ةميذج نب اي :ةعيذج نب دلاخ عنصي ام

 ل مالك «يئغلب اميف ءفوع نب نمحرلا دبع نيبو دلاخ نيب ناك دق .هيف متعقو

 :لاقف .مالسإلا يف ةيلهاجلا رمأب تلمع :فوع نب نمحرلا دبع هل لاقف ءكلذ

 ترأث كنكلو «يبأ لتاق تلتق دق «تبذك :نمحرلا دبع لاقف .كيبأب ترأث امنإ

 :لاقف هلو هللا لوسر كلذ غلبف.رش امهنيب ناك يح «ةريغملا نب هكافلا كمعب

 يف هتقفنأ مث ابهذ دحأ كل ناك ول هللاوف ,يباحصأ كنع عد .دلاخ ايالهم

 .هتحور الو يباحصأ نم لجر ةودغ تكردأ ام هللا ليبس

 :ةيلهاجلا يف ةهيذج ينبو شيرق نيب ناك ام

 دبع نب فوعو ؛موزخم نب رمع نب هللا دبع نب ةريغملا نب هكافلا ناكو

 سمش دبع نب ةيمأ نب صاعلا يبأ نب نافعو «ةرهز نب ثراحلا دبع نبا فوع
 نمحرلا دبع هنبا فوع عمو «نامثع هنبا نافع عمو .نميلا ىلإ ًاراحت اوحرحخ دق

 ىلإ ؛نميلاب كله ناك «رماع نب ةعيذج نب نم لحجر لام اولمح اولبقأ املف

 لبق ةعيذج نب ضرأب مهيقلو ؛ماشه نب دلاخخ هل لاقي مهنم لحجر هاعداف «هتئرو
 لاملا ىلع هموق نم هعم نمي مهلتاقف «هيلع اوبأف ءتيملا لهأ ىلإ اولصي نأ

 هنباو صاعلا يبأ نب نافع احبو ةريغملا نب ب هكافلاو فوع لتقف «هولتاقو «هوذحأيل

 .هدهاوشو هيلع مالكلاو هجيرخت مدقت دقو .لسرم هدانسإ )١(

 .قاحسإ نبا نع (5//55) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ (؟)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اوقلطناف ءفوع دبع نب فوع لامو «ةريغملا نبا هكافلا لام اوباصأو «نامثع

 نب وزغب شيرق تمهف «هيبأ لتاق ماشه نب دلاخ فوع نب نمحرلا دبع لتقو هب
 مهيلع ادع امنإ ءانمألم نع مكباحصأ باصم ناك ام :ةينج ونب تلاقف «ةعيذج

 وأ مد نم انلبق مكل ناك ام مكل لقعن نحنف «ملعن ملو مهوباصأف «ةلاهجب موق

 .©7برحلا اوعضوو «كلذ شيرق تلبقف لام

 :ىملس اهل لاقي ةأرما :لوقي مهضعبو «ةعيذج يب نم لئاق لاق دقو

 احطان كلذ موي ميلس تفقالل اوملسأ موقلل موقلا لاقم الولو

 «)اعباض كربلا اوكرتي ىتح ةرمو مدحج باحصأو رسب مهعص ال

 احراج ناك دقو حرجي لو بيصأ ىف نم ءاصيمغلا موي ىرت نئاكف
 «9حككاز ناك نم نهنم ذئتادغ تقلطو ىمايألا باطخيب تففلأ

 ميكح نب فاحجلا لب لاقيو «سادرم نب سابع هباحأف :قاحسإ نبا لاق

 :ىملسلا

 احطان سمألاو مويلا يف ىغولا شبكل ىفك لالضلا لاوقت كنع يعد

 احضاو رمألا نم اجهن الع ةادغ مكنم رذعتلاب ىلوأ دلاخف

 احراوبوهل وبكت ال حناوس مكيلإ ىجزي هللا رمأب اناعم

 «'كللاوك رابغلا باك يف سباوع هنطبه ال لهسلاب اكلام اوعن

 احئانو تاحئان هيلع متكرت كل امف ىملس كانلكثأ كن نإف

 نب بوقعي يثدحو :قاحسإ نبا لاق :ةميذج ينب عم درح يبأ نبا ربخ

 :لاق «يملسألا درح يبأ نبا نع «يرهزلا نع «سنخألا نب ةريغملا نبا ةبتع

 ءئيس ف وهو «ةعيذح ئب نم ىف يل لاقف «ديلولا نب دلاخ ليحخ يف ذئموي تنك

 يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو قاحسإ نبا نع هدنسب (58/7) هخيرات يف يربطلا هجرخأ )١(
 .هب قاحسإ نبا نع (5595/15) (ةياهنلاو ةيادبلا)

 .امل جوز ال يلا ىهو :ىمايألاو تحلأو تمرل :تظلأ هز

 .افانسأ ترهظف اهافش تضبقنا ىلا سباوعلا :حلاوكلا (5)



 هوه ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :تلقف «ىف اي :هنم ديعب ريغ تاعمتجم ةوسنو «ةمرب هقنع ىلإ هالي تعمج دقو

 يضقأ ح ةوسنلا ءالؤه ىلإ يدئاقف «ةمرلا هذمب ذخآ تنأ له :لاق ؟ءاشت ام

 ام ريسيل هللاو :تلق :لاق ؟مكل ادب ام يب اوعنصتف «دعب درت مث ,ةحاح نهيلإ

 ىلع «شيبح يملسأ :لاقف «نهيلع فقو يح امي هتدقف هتمرب تذحأف «تبلط

 :شيعلا نم دفن

 ©7قناوخلاب مكتيقلأ وأ ةليحب مكتدجوف مكتبلاط ذإ كتيرأ

 ©)قئادولاو ىرسلا جالدإ فلكت قشاع لوني نأ الهأ كي ملأ

 «7قئافصلا ىدحإ لبق دوب يبيثأ اعم انلهأ ذإ تلق دق يل بنذ الف
 قرافملا بيبحلاب ربمألا ىأتيو ىونلا طحشت نأ لبق دوب يبيثأ

 قئار كدعب كنع ينيع قارالو ةنامأرس تعيض ال ئنإف

 (©قماونلا نوكي نأ الإ دولا نع لغاش ةريشعلا لان ام نأ ىوس

 نع «سنخألا نب ةريغملا نب ةبتع نب بوقعي ئئدحو :قاحسإ نبا لاق
 ءارشعو اعبس تييحف تنأو :تلاق :لاق يملسألا درح يبأ نبا نع يرهنزلا

 .©"هقنع تبرضف .هب تفرصنا مث :لاق ىرتت اينامثو ارتو

 خايشأ نع «يملسألا ةلبنس يبأ نب سارف وبأ ئيثدحف :قاحسإ نبا لاق

 تبكأف «هقنع تبرض نيح هيلإ تماقف :اولاق ؛.مهنم اهرضح ناك نمع ؛مهنم

 .©هدنع تتام يح هلبقت تلاز امف هيلع

 .ًاضيأ عضوم مسا :قناوخلا ءعضوم مسا :ةليح )١(
 ىلا ةدش ىهو :قئادولا «ليللا ريس :جالدإلا (؟9)

 .تاالاحلا :قئافصلا 059

 يقهيبلا هجرخأو «ءنسح هدانسإ .(750/84) ةياهنلاو ةيادبلا :رظنيو «بحلا :قماونلا (5)

 .قاحسإ نبا نع (74/7-191) هخيرات يف يربطلاو )١١5/5( (ةوبنلا لئالد) يف
 .قاحسإ نبا نع 5٠0/4( (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا ًاضيأ هركذو

 .قباسلا ثيدحلا :رظنيو «نسح هدانسإ (65)

 /0) (ةوبنلا لئالد) يف يقهيبلاو (19/) هخيرات يف يربطلا هجرحخأ .فيعض هدانسإ (1)
 ْ .قاحسإ نبا قيرط نم 5



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 تحبصأ ثيح اججدم انع هللا ىزج

 اًفومسقي انضاضقأ ىلع اوماقأ

 دمحت لآ نيد الول هللوف

 ةبيتك اونيعي ال نأ مهرض امو

 مهرمأل اوبوتي وأ اوبيني امإف
 :هيلع بهو نبا در

 تلحو تراس ثيح سؤب ةءازج
 (7تلعو حامرلا انيف تلف دقو

 '"”تلشف لويخ مهنم تبره دقل
 (7تلعملاف تلسرأ دارج لجرك
 ('تلضأ دق امب مهيرجن نحن الف

 :لاقف -ثيل ئب نم لجر- بهو نبا هباجأف

 ارماع قحلأو مالسإلا ىلإ انوعد

 مهل ابأ ال رماع يف انبنذ امو

 :ةيذج ينب نم لجر لاقو
 دلاخ مدقم بعك ينب ئنهيل

 دليوخ نبا امب ىعست ''ةرت الف
 "'قاوغ انع نوهني انموق الف

 تلوت ذإ رماع يف انبنذ امف

 تلض مث مهمالحأ تهفس نأل

 بئاتكلا انتحبص ذإ هباحصأو

 بهاذ ءاصيمغلا موي نم ءادلا الو

 ىزعلا ىلإ ديلولا نب دلاح هيو هللا لوسر ثعب مث :ىزعلا ماهي دلاخ

 .قاحسإ نبا قيرط نم (770/5) (ةياهنلاو ةيادبلا) ف ريثك نبا هركذو
 .ياثلا برشلا وهو للعلا نم :تلعو (1)
 .تدرط يأ :تلشف هه

 .تقرفت :تلعمشأف (99

 .اوعحري :اوبوثي (8)
 .رأثلا بلطو ةوادعلا :ةرتلا (5)

 .مهؤاهفس :مقاوغ (5)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ءاهلك رضمو ةنانكو شيرق نم يحلا اذه همظعي اتيب تناكو 2؟”ةلخنب تناكو

 عمس املف ,مشاه ينب ءافلح ميلس نب نم نابيش ب امباجحو ؟)اهتندس تناكو

 يذلا "'لبحلا يف دنسأو «هفيس اهيلع قلع ءاهيلإ دلاخ ريس يملسلا اهبحاص
 :لوقي وهو هيف يه

 (© يرمشو عانقلا يقلأ دلاخ ىلع اه ىوش ال ةدش ىدش زع ايأ

 يرصنت وأ لجاع مثِإب يئوبف ًادلاخ ءرملا يلتقت ل نإ زعاي

 .© و هللا لوسر ىلإ عحر مث ءاهمده دلاخ اهيلإ ىهتنا املف
 هللا دبع نب هللا ديبع نع ءيرهزلا باهش نبا ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 ةليل ةرشع سمح اهحتف دعب ةكمع هلك هللا لوسر ماقأ :لاق دوعسم نب ةبتع نبا

 .9©2 ةالصلا رصقي

 .نامث ةنس ناضمر رهش نم نيقب لايل رشعل ةكم حتف ناكو :قاحسإ نبا لاق

 حتفلا دعب نامت ةنس يف نينح ةورغ

 نم هيلع هللا حتف امو هلل هللا لوسرب نزاوه تعمس املو :قاحسإ نبا لاق

 ءاهلك فيقث نزاوه عم هيلإ عمتحاف ءيرصنلا فوع نب كلام اهعمج ؛:ةكم

 «ليلق مهو «لاله يب نم سانو ءركب نب دعسو ءاهلك مشحو رصن تعمتحاو

 رنا سارت

 .اهمادخع :اهتندس (؟)
 «هيف عفترا :لبجلا ف دنسأو (9

 .اهل ايقب ال :اهيف ىوش ال (5)

 .هب قاحسإ نب دمحم قيرط نع (15/5) هخيرات يف يربطلا هحرخأ (5)
 يف يقهيبلا هجرحأو .قاحسإ نبا نع (771/4) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا هركذو
 .السرم هب ليفطلا يبأ نع عيمج نب ديلولا قيرط نع (7/5) ةوبنلا لئالد

 (79/7) (هخيرات) يف يربطلا هحرخأو .دوعسم نبا كردي ملا يرهزلا ءلسرم هدانسإ (7)
 قاحسإ نب دمحم قيرط نم )١57١( دواد وبأ هحرخأو هب قاحسإ نبا قيرط نم

 .سابع نبا نع هللا دبع نب هللا ديبع نع يرهزلا نع



 قاحساإ نبال ةيوبنلا ةريسلا ه4

 نزاوه نم اهرضحي ملف اهنع باغو «ءالؤه الإ ناليع سيق نم اهدهشي ملو
 نب ديرد ,مشح يب يفو ءمسا هل دحأ مهنم اهدهشي ملو ,بالك الو بعك

 ًاخيش ناكو «برحلاب هتفرعمو هيأرب نميتلا الإ ءيش هيف سيل «ريبك خيش ةمصلا
 نب دوعسم نب دوسألا نب براق فالحألا يف ءممل ناديس فيقث فو ءابرجم

 نب رمحأ هوخأو «كلام نب ثراحلا نب عيبس رامخلا وذ كلام نب فو ءبتعم

 ىلإ ريسلا عمجأ املف .يرصنلا فوع نب كلام ىلإ سانلا رمأ عامجو ؛ءثراحلا

 (”ساطوأب لزن املف «مهءانبأو مهءاسنو مهلاومأ سانلا عم طح هلي هللا لوسر

 :لاق لزن املف «هب داقي هل "”راجش يف ةمصلا نب ديرد مهيفو «سانلا هيلإ عمتحا

 الو ,("” سرض نزح ال !ليخلا لاحم معن :لاق ءساطوأب :اولاق ؟متنأ داو يأب

 راعيو «ريغصلا ءاكبو «ريمحلا قامفو «ريعبلا ءاغر عمسأ يلام ءسهد لهس
 .مهءانبأو مهءاسنو مهلاومأ سانلا عم فوع نب كلام قاس :اولاق 2”؟ءاشلا

 تحبصأ دق كنإ «كلام اي :لاقف هل يعدو «كلام اذه :ليق ؟كلام نيأ :لاق

 «ريعبلا ءاغر عمسأ يل ام ,مايألا نم هدعب ام هل نئاك موي اذه نإو ءكموق سيئر

 مهلاومأ سانلا عم تقس :لاق ؟ءاشلا راعيو «ريغصلا ءاكبو ءريمحلا قامو

 مهنم لحر لك فلخ لعحجأ نأ تدرأ لاق ؟كاذ ملو :لاق ,مهءاسنو مهءانبأو

 دري لهو !هللاو نأض ىعار :لاق مث .هب ضقناف :لاق ؛مهنع لتاقيل هلامو هلهأ

 تناك نإو «هحمرو هفيسب لحر الإ كعفني مل كل تناك نإ اهنإ ؟ءيش مزهنملا
 مل :اولاق ؟بالكو بعك تلعف ام :لاق مث ءكلامو كلهأ ف تحضف كيلع

 بغت مل ةعفرو ءالع موي ناك ولو «دجلاو دحلا باغ :لاق ءدحأ مهنم اهدهشي

 .عضوم مسا وه :ساطوأب )١(
 .ىلعألا فوشكم هنأ الإ جدولا هبش : راجش )١(

 .ةددحم ةراجح هيف يذلا :سرضلاو «ضرألا نم عفترملا :نزحلا (؟)
 .اًموص :ءاشلا راعي (:)



 هك قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نمف «بالكو بعك تلعف ام متلعف مكنأ تددولو «بالك الو بعك هنع

 نم ناعذجلا كناذ :لاق .رماع نب فوعو «رماع نب ورمع :اولاق ؟مكنم اهدهش

 ةضيب ةضيبلا ميدقتب عنصت مل كنإ «كلام اي ءنارضي الو «ناعفني ال ءرماع

 قلأ مث ؛مهموق ايلعو مهدالب عنمتم ىلإ مهعفرا ءائيش ليخلا روحن ىلإ نزاوه
 كيلع تناك نإو «كءارو نم كب قحل كل تناك نإف «ليخلا نوتم ىلع ءابصلا

 تربك كنإ «كلذ لعفأ ال هللاو :لاق .كلامو كلهأ تزرحأ دق كلذ كافلأ

 ّىح فيسلا اذه ىلع نئكتأل وأ نزاوه رشعم اي «ينعيطتل هللاو .كلقع ربكو

 :اولاقف «يأر وأ ركذ اهيف ةمصلا نب ديردل نوكي نأ هركو .يرهظ نم جرخي

 :ئتفي ملو .هدهشأ مل موي اذه :ةمصلا نب ديرد لاقف «كانعطأ
 لا 1 ع . ها

 (''عضأو اههف بخأ عدذج اهيف ينتيلاي

 ("”"عدص ةاش افأك عمزلا ءافطو دوقأ

 :فوع نب كلام نويعو ةكئالملا ةصق

 نوفج اورسكاف مهومتيأر اذإ :سانلل كلام لاق مث :قاحسإ نبا لاق

 نامثع نب هللا دبع نب ةيمأ ئثدحو :لاق ””دحاو لجر ةدش اودش مث مكفويس

 تقرفت دقو هوتأف «هلاجر نم ًانويع ثعب فوع نب كلام نأ :ثدح هنأ

 قلب ليح ىلع ًاضيب الاجر انيأر :اولاقف ؟ىكنأش ام !مكليو :لاقف مهلاصوأ

 ىلع ىضم نأ ههجو نع كلذ هدرام هللاوف «ىرت ام انباصأ نأ انكسامت ام هللاوف

 :انه ةاشلاو «ةبادلا ديق طبرم قوف يذلا رعشلا :عمزلاو ءرعشلا ةليوطلا :ءافطولا (؟)

 .ريقحلاب الو ميظعلاب سيل نيلعولا نيب لعو :عدصو .لعولا
 .759/5-0370) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا هلوطب هركذ (؟)

 ١؟5/١) (ةوبنلا لئالد) و )17١/5-77( يربطلا خيرات :رظنيو .هب قاحسإ نبا نع
 ىدحلا لبس و (551/-555ص) ريسلاو يزاغملا راصتخا يف رردلا و (١؟؟-

 1-5١١(. ./ه) داشرلاو



 .©ديري ام

 يبأ نب هللا دبع مهيلإ ثعب هيلو هللا يبن ممب عمس املو :قاحسإ نبا لاق

 مث ؛مهملع ملعي يح مهيف ميقيف «سانلا يف لحدي نأ هرمأو «يملسألا دردح

 ملعو عمس ىح «مهيف ماقأف ؛مهيف لخدف «دردح يبأ نبا قلطناف ؛مهربخب هيتأي
 مه ام نزاوه رمأو كلام نم عمسو دك هللا لوسر برح نم هل اوعمجأ دقام

 لَو هللا لوسر اعدف «ربخلا هريخأف لي هللا لوسر ىتأ ئح لبقأ مث هيلع
 يبأ نبا لاقف .دردح يبأ نبا بذك :رمع لاقف ربخلا هريخأف «باطخلا نب رمع

 (ئم ريخ وه نم تبذك دقف «رمع اي قحلاب تبذك اعرف ئتبذك نإ :دهردح

 هللا لوسر لاقف ؟دردح يبأ نبا لوقي ام عمست الأ هللا لوسر اي :رمع لاقف

 .رمع اي هللا كادهف الاض تنك دق :ِيلي

 :ناوفص عردأ ريعتسي ٌةِلَو لوسرلا

 ناوفص دنع نأ هل ركذ مهاقليل نزاوه ىلإ ريسلا ٌهيي هللا لوسر عمجأ املف

 انرعأ «ةيمأ ابأ اي :لاقف كرشم ذئموي وهو هيلإ لسرأف ءًاحالسو ًاعردأ ةيمأ نبا

 ةيراع لب :لاق ؟دمحم اي ابصغأ :ناوفص لاقف «ًادغ انودع هيف قلن اذه كحالس
 نم اهيفكي امب عرد ةئام هاطعأف «سأب اذهب سيل :لاق ؛كيلإ اهيدؤن ىتح ةنومضمو

 ."7لعفف ءاهلمح مهيفكي نأ هلأس هلو هللا لو سر نأ اومعزف ؛حالسلا

 نبا قيرط نم (77/7) (هخيرات) يف يربطلاو )/١١( (ةوبنلا لئالد) ف يقهيبلا هجرخأ )١(
 .قاحسإ نبا قيرط نع (؟770/4) (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو قاحسإ

 هحرخأو ((10/4) (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا قاحسإ نبا نع هركذ (؟)
 قاحسإ نبا نع ريكب نب سنوي قيرط نم )1١70/5-١5١( (لئالدلا) يف يقهيبلا
 نب رباح هيبأ نع رباح نب نمحرلا دبع نع ةداتق نب رمع نب مصاع انئدح :لاق

 نب هللا دبعو مزح نب ركب يبأ نب هللا دبعو يرهزلاو «بيعش نب ورمعو هللادبع
 لي هللا لوسر مهيلإ راس نيح نينح ثيدح نع يفقثلا نمحرلا دبع نب مدكملا

 (87 5/8) دواد وبأ هجرخأو «ضعب هب ثدحي ال ام ثدحي مهضعبف هيلإ اوراسو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :نزاوه ىلإ هك لوسرلا جورخ
 فالآ ةرشع عم ةكم لهأ نم نافلأ هعمو ُهلي هللا لوسر جرح مث :لاق

 ءافلأ رشع ئثا اوناكف ,ةكم محي هللا حتفف .هعم اوجرخ نيذلا هباحصأ نم

 سمه دبع نب ةيمأ نب صيعلا يبأ نب ديسأ نب باتع عي هللا لوسر لمعتساو

 ىلع هي هللا لوسر ىضم مث ؛سانلا نم هنع فلخت نم ىلع ًاريمأ ةكم ىلع
 .©7 نزاوه ءاقل ديري ههحو

 :يملسلا سادرم نب سابع لاقف :سادرم نبا ةديصق

 هدهد

 (9ناولأ لوغلا نولو تويبلا طسو مهموق لوغ ًالعر ماعلا تباصأ

 ©9ناسنإو ىهنت ال ةذوه نبا ليخ مهتيبت ذإ بالك مأ فهلاي

 (نامهدو دعس مكمع نبا نإ مكتمذ دقع اودشو اهرظفلت ال

 (0نابلأ ذوخأملا معنلا يف مادام ةللجم تناك نإو اهوعجرت نل

 ناولسو اهنم رغوش وذ لاسو نضح اًهآوس نم للج ءاعنش

 عويبلا باتك (ه "0/0 يدذمرتلاو «((45ه55) ثيدح تاراحاإلاو عويبلا باتك

 دمحأو (؟5.00) ثيدح -تاقدصلا باتك )8٠04/7( هحام نباو )١١50( ثيدح -

 يبأ نباو )١517717( مقر )١77/8( قازرلا دبعو )١١77( يسلايطلاو (577/5)

 باتك (41/) يئطقرادلاو )٠١57( (يقتنملا) يف دوراحلا نباو )3٠١1( ةبيش
 (88/5) يقهيبلاو .(581/7) (ناهبصأ خيرات) يف ميعن وبأو )١55(« ثيدح -- عويبلا

 .نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو )554/١( (باهشلا دنسم) يف ةيراعلا باتكو

 يبأ نب هللا دبع نع قاحسإ نبا قيرط نم (87/5-83) (هخيرات) يف يربطلا هجرخأ (1)
 .السرم هركذف ءركب
 .نجللا ةرحاس :لوغلاو «ةليبق مسا :لعر )١(

 .نزاوه يف ةليبق مسا :انه ناسنإ (8)
 .نزاوه نم ناتليبق :نامهدو دعس (:4)

 .دجنب لبج نصحو «ةيطغ :ىأ ةللحم (5)



 فذح ىوتشي ام بيطأب تسيل

 ممبي نأ ريغ موق نزاوه يفو

 مهدهع رب وأ اوفو خأمهيف
 اهلفسأو اهالعأ نزاوره غلبأ

 دسأ ونب ىنميلا هتداضع يفو

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نافوج ريعلا ءاوش لك :لاق ذإ

 اوناخ اوردغي مل نإف ئاميلا ءاد

 ©" اونال دق نعطلاب مكانك ولو
 كايبت هيف حصن ةلاسر ينم

 ناكرأ ضرألا ءاضف يف هل ًاشيج

 ناسغ هللا دابع نوملسملاو

 نايبذو سبع ونب نابرجألاو

 («9”نامنعو سوأ همدقم يفو

 :"ةئيزم ًاليبق :نامثعو سوأ :قاحسإ نبا لاق

 :طاونأ تاذ ةرجشلا ةصق

 نانس يبأ نب نانس نع «يرهزلا باهش نبا نثدحف :قاحسإ نبا لاق

 لي هللا لوسر عم انجرخ :لاق كلام نب ثراحلا نأ «يثيللا دقاو يبأ نع يلؤدلا

 تناكو :لاق نينح ىلإ هعم انرسف :لاق «ةيلهاجلاب دهع وثيدح نحنو نينح ىلإ

 تاذ اهل لاقي ءءارضخ ةميظع ةرجش برعلا نم مهاوس نمو شيرق رافكل
 نوفكعيو ءاهدنع نوحبذيو ءاهيلع مهتحلسأ نوقلعيف «ةنس لك اهنوتأي «طاونأ

 لاق «ةميظع ءارضح ةردس هلو هللا لوسر عم ريسن نحنو انيأرف :لاق .ًاموي اهيلع

 تاذ مهل امك طاونأ تاذ انل لعحجا هللا لوسر اي :قيرطلا تابنج نم انيدانتف

 لاق امك هديب دمحم سفن يذلاو معلق ,ربكأ هللا : هلي هللا لوسر لاق .طاونأ

 موك ْمكَنِإ َلاَق ٌةَهِلاَم ْمُهَل امك الإ آَتَل لَعَجأ » :ىسومل ىسوم موق

 .مهانللذأ :مهانكف )١(

 )1١( ةياهنلاو ةيادبلا :رظني )١1/84/2519 37/79"(.
 قاحسإ نبا قيرط نم (7171/4-937/7) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ ()

 )5١9/0(. (داشرلاو ىدهلا لبس) :رظنيو



 قاحسأإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ."”مكلبق ناك نم ننس نبكرتل ؛ننسلا اهنإ ” 4 َنوُلَهَجت
 : هي لوسرلا تابثو نزاوه ءاقل

 نب نمحرلا دبع نع «ةداتق نب رمع نب مصاع ئثدحف :قاحسإ نبا لاق
 داو يف انردحنا نينح يداو انلبقتسا امل :لاق هللا دبع نب رباح هيبأ نع ءهرباج

 ههم؟

 ةيامع يف ناكو :لاق ءارادحنا هيف ردحنت امنإ ,"”طوطخ فوحأ ةمامت ةيدوأ نم

 هئانحأو هباعش يف انل اونمكف «يداولا ىلإ انوقبس دق موقلا ناكو «©”حبصلا

 الإ نوطحنم نحنو انعار ام هللاوف ءاودعأو اوئيّتو اوعمجأ دقو هقياضمو

 ىولي ال نيعحار سانلا '”رمشناو دحاو لحجر ةدش انيلع اودش دق بفئاتكلا

 ؟سانلا اهيأ نيأ :لاق مث نيميلا تاذ هيي هللا لوسر زاحناو .دحأ ىلع دحأ

 لبإلا تلمح .ىىش الف :لاق هللا دبع نب دمحم انأ هللا لوسر انأ ىلإ اومله

 نم رفن لَو هللا لوسر عم ىقب دق هنأ الإ «سانلا قلطناف ءضعب ىلع اهضعب

 .هتيب لهأو راصنألاو نيرحاهملا

 : و لوسرلا عم تبث نم
 يبأ نب يلع هتيب لهأ نمو ءرمعو ركب وبأ نيرحاهملا نم هعم تبث نميفو

 )١( ةيآ :فارعألا ةروس م/١7.

 )١( يذمرتلا هحرخأو «ثيدحتلاب قاحسإ نبا حرص دقو «نسح هدانسإ )475/4(

 ثيدح -نتفلا باتك )١١8٠0( دمحأو )5١8/0( قازرلا دبعو ) )5١777يبأ نباو

 ةبيش )٠١١/١5( ىلعي وبأو «(854) يديمحلاو )١54١(« مصاع يبأ نباو )77(
 اول ال917 ل551 559) «ريبكلا» يف يناربطلاو «(53703) نابح نباو

  64لاقو .هب يرهزلا قيرط نم مهلك (١؟ه/5) «ةوبنلا لئالد» ف يقهيبلاو

 .ةردحنم :طوطح .عستم :فوحأ (؟)

 نيبتي نأ لبق همالض :حبصلا ةيامع (4)

 .اومزهاو اوضفنا ىأ :سانلا رمشناو (5)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا 22

 ."'”لئموي لتق ديبع نب نك مأ نبا نمل «ديز نب ةماسأو ثراحلا نب ةعيبرو «سابعلا
 نب نمح رلا دبع نع «ةداتق نب رمع نب مصاع ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 رمحأ هل لمج ىلع نزاوه نم لحجرو :لاق هللا دبع نب رباج هيبأ نع ءرباج

 كردأ اذإ .هفلح نزاوهو «نزاوه مامأ «ليوط هل حمر سأر يف ءادوس ةيار هديب

 .هوعبتاف هءارو نمل هحمر عفر سانلا هتاف اذإو «هحمرب نعط

 نم هلو هللا لوسر عم ناك نم ىأرو «سانلا مزهنا املف :قاحسإ نبا لاق

 وبأ لاقف «نغضلا نم مهسفنأ يف اب مهنم لاجر ملكت «ةمبزحلا ةكم لهأ ةافج

 .هتنانك يف هعمل مالزألا نإو «رحبلا نود مهتعزه يهتنت ال :برح نب نايفس

 لعح ىلا ةدملا يف كرشم ةيمأ نب ناوفص هيحخأ عم وهو «لبنحلا نب ةلبج خرصو
 كاف هللا ضف تكسا :ناوفص هل لاقف !مويلا رحسلا لطب الأ : يي هللا لوسر هل

 .نزاوه نم لحر يبري نأ نم ىلإ بحأ شيرق نم لحر يئبري نأل هللاوف

 : 86 لوسرلا لتق لواحي ةحلط نب ةبيش
 دبع نب وخأ ؛ةحلط يبأ نب نامثع نبا ةبيش لاقو :قاحسإ نبا لاق

 :لاق .ادمحم لتقأ مويلا ءدحأ موي لتق هوبأ ناكو «يرأث كردأ مويلا :تلق :رادلا

 ,كاذ قطأ ملف «يداؤف ىشغت ح ءيش لبقأف ؛هلتقأل هللا لوسرب تردأف

 .© م عونمم هنأ تملعو

 لصف نيح لاق هلي هللا لوسر نأ ةكم لهأ ضعب ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 .ةلق نم مويلا بلغن نل :هللا دونج نم هعم نم ةرثك ىأرو نينح ىلإ ةكم نم
 .© اهلاق ركب نب نم ًالجر نأ سائلا ضعب معزو :قاحسإ نبا لاق

 )١1( «لئالدلا» يف ىقهيبلاو ("077/9) دمحأ هجرخأو «نسح هدانسإ )2170/0 170(

 .هب قاحسإ نبا قيرط نم مهلك (41/7) هخيرات يف يربطلاو
 .هجيرخت مدقت (1)
 لاقو )١18١/57(« دئاوزلا عمجم يف امك رازبلا هجرخأ «كلام نب سنأ نع ثيدحلا اذه درو (5)

 ةوبنلا لئالد ُُق يقهيبلا هج رخأو «فيعض وهو بيهص نب مصاع نب يلع هيفو : يمثيملا

 دعس نبا هجرخأو «(5715/5) روثنملا ردلا يف امك رذنملا نبا هجرخأو (١؟15-1/)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :ةعيزملا دعب رصنلا

 سابعلا هيبأ نع «سابعلا نب ريثك نع «يرهزلا نثدحو :قاحسإ نبا لاق

 دق ءاضيبلا هتلغب ةمكحب ذحآ علي هللا لوسر عمل نإ :لاق ءبلطملا دبع نبا

 لوقي هللا لوسرو :لاق ءتوصلا ديدش ًاميسح ًاءرما تنكو :لاق امي اقرجش
 ىلع نوولي سانلا رأ ملف ؟سانلا اهيأ نيأ» :سانلا نم ىأر ام ىأر نيح

 «ةرمسلا باحصأ رشعم اي :راصنألا رشعم اي ,خرصا سابع اي :لاقف .ءيش

 كلذ ىلع ردقي الف «هريعب ئثيل لجرلا بهذيف :لاق !كيبل !كيبل اوباحأف :لاق

 ىلخيو !هريعب نع محتقيو هسرتو هفيس ذخأيو «هقنع يف اهفذقيف ءهعرد ذحأيف
 مهنم هيلإ عمتحا اذإ نح . ِك هللا لوسر ىلإ يهني ىح «توصلا مؤيف هليبس
 مث «راصنألل اي تناك ام لوأ ىوعدلا تناكو اولتتقاف «سانلا اولبقتسا ,ةئام

 لَو هللا لوسر فرشأف «برحلا دنع ًاربص اوناكو .جرزخلل اي :ًاريخأ تصلخ

 يمح نآلا» :لاقف .نودلتجي مهو موقلا دلتجم ىلإ رظنسف .هبئاكر يف

 .") «سيطولا

 :يلع مامإلا ةعاجش

 نب نمحرلا دبع نع «ةداتق نب رمع نب مصاع ئثدح :قاحسإ نبا لاق

 ةيارلا بحاص نزاوه نم لحرلا كلذ انيب :لاق «هللا دبع نب رباح هيبأ نع رباح

 لحرو هيلع هللا ناوضر بلاط يبأ نب يلع هل ىوه ذإ عنصي ام عنصي هلمج ىلع

 يبوقرع برضف ؛هفلخ نم بلاط يبأ نب ىلع هيتأيف :لاق «هناديري راصنألا نم

 نطأ ةبرض هبرضف «لحرلا ىلع يراصنألا بثوو ؛هزجع ىلع عقوف «لممجلا
 تعج ام هللاوف «سانلا دلتجاو :لاق ؛هلحر نع فعجناف ءقاس فصنب همدق

 .كورتم يدقاولا رمع نب دمحم هدانسإ فو (١5١/؟) ىربكلا تاقبطلا يف
 )١794/9 ملسم هجرخأ ثيدحلاو ثيدحتلاب قاحسإ نبا حرص دقو ءنسح هدانسإ )١(

 قازرلا دبعو )507/١(« دمحأو (١اه/905) ثيدح داهجلا باتك -١949(
 .هب يرهزلا قيرط نم مهلك )١717/0-١78( «ةوبنلا لئالد» ف يقهيبلاو (9751)



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا هه
 . ل هللا لوسر دنع نيفتكم ىراسألا اودجو يح مهتعزه نم سانلا ةعجار

 بلطملا دبع نب ثراحلا نب نايفس يبأ ىلإ ِةلي هللا لوسر تفتلاو :لاق

 وهو «ملسأ نيح مالسإلا نسح ناكو هل هللا لوسر عم ذكموي ربص نمم ناكو
 .©"0هللا لوسر اي كمأ نبا انأ :لاق ؟اذه نم :لاقف «هتلغب رفثب ذخآ

 :ةكرعملا يف ميلس مأ
 تفتلا كي هللا لوسر نأ ركب يبأ نب هللا دبع ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 اهطسو ةمزاح يهو ةحلط يبأ اهجوز عم تناكو ناحلم تنب ميلس مأ ىأرف

 تيشح دقو ةحلط يبأ لمج اهعمو ؛ةحلط يبأ نب هللا دبعب لماحلا اهو ءاحل درب

 ,ماطخلا عم (7هتمازحع يف اهدي تلحدأف ءاهنم هسأر تندأف 2 لمجلا اهزعي نأ

 هللا لوسر اي يمأو تنأ يبأب (معن :تلق ؟«ميلس مأ» : كلك هللا لوسر احل لاقف

 «لهأ كلذل مهفإف ؛كنولتاقي نيذلا لتقت امك كنع نومزهني نيذلا ءالؤه لتقا
 اهل لاقف ءرجنخ اهعمو :لاق ؟ميلس مأ اي هللا يفكي وأ : دلي هللا لوسر لاقف

 يم اند نإ ؛هتذحأ رجنح :تلاق ؟ميلس مأ اي كعم رجنخلا اذه ام :ةحلط وبأ

 ام هللا لوسر اي عمست الأ :ةحلط وبأ لوقي :لاق هب هتجعب نيكرشملا نم دحأ
 .«©ءاصيمرلا ميلس مأ لوقت

 دق «نينح ىلإ هجو نيح هلي هللا لوسر ناك دقو :”قاحسإ نبا لاق

 سانلا مزمنا املو «هعمو هيلإ اوناكف «يبالكلا نايفس نب كاحضلا ميلس نب مض

 .هجيرخت مدقت )١(
 .اهبلغي نأ :اهزعي )١(

 .ريعبلا فنأ يف لعجتو رعش نم عنصت ةقلح :هتمازخن ()
 .اهنيع نم ىذقلا جرخي يلا ىهو ءاصمرلا ريغصت :ءاصيمرلا (5)
 قاحسإ نبا قيرط نم (/7/-77/) «هخيرات» يف يربطلا هحرخأو .لسرم هدانسإ (5)

 )١1803/١514( ثيدح داهجلا باتك )١14147/9-١5147( ملسم هجرخأو هب
 ننسلا» يف يقهيبلاو (50/7) «ةيلحلا» ل ميعن وبأو (3585 2٠١8/9 دمحأو

 .(١5١/ه) «لئالدلا» قو )5١7/5( «ىربكلا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :هسرفب زحبري فوع نب كلام لاق
 ©” كيو يمحي كلثم ىلع يلثم ركن موي هنإ جاحم مدقأ

 )رمز دعب رمز تلأرحا مث ربدلاو اموي فصلا عيضأ اذإ

 ©”9ريسلاب يذقت ةنعطلا نعطأ دق رصبلا نهيف لكي بئاتك

 (©رهتو ىوعت ءالجنلا نعطأو رحجبنملا نيكتسملا مذي نيح

 (”رجفتت انيحو تارات قهفت رمهنم شاشر فوجلا نم اهل

 "رف نيأ مهمه نباي ديز اي رسكنم اهيف لماعلا بلعثو
 رمخلا تاليوطلا ضيبلا ملع دق رمعلا لاط دقو برضلا دفن دق

 رتسلا تحت نم نصاحلا جرخت ذإ رمغ ريغ اهلاغمأ يف نإ

 : "9 هبلسو ةداتق بأ ةصق
 ةداتق يأ نع ثدح هنأ ركب يبأ نب هللا دبع نيثدحو :قاحسإ نبا لاق

 يبأ رافغ نب ىلوم عفان نع ءانباحصأ نم مهتأ ال نم ئثدحو :لاق يراصنألا
 ًاملسم «نالتتقي نيلحر نينح موي تيأر :ةداتق وبأ لاق :لاق ,ةداتق يبأ نب دمحم

 ىلع كرشملا هبحاص نيعي نأ ديري نيكرشملا نم لحر اذإو :لاق ًاكرشمو
 ام هللاوف .ىرخألا هديب ئقنتعاو ءاهتعطقف هدي تبرضف هتيتأف :لاق .ملسملا

 ءطقسف «يئلتقل ”هفزن مدلا نأ الولف ئلتقي داكو مدلا حير تدحو ّح نيلسرأ

 .فوع نب كلام سرف مسا :جاحم )١(
 تعفترا :تلأزحا (؟١

 .ربتخي :ربسلا (59)

 .ةعستملا ةنعطلا :ءالجنلا (4)

 .حتفنت :قهفتو «بصنم :رمهنم (6)

 .حمرلا ىلعأ :لماعلا .نانسلا يف حمرلا اصع نم لخد ام :بلعثلا (1)

 هجرخأو «قاحسإ نبا قيرط نم (74857/54) ةياهنلاو ةيادبلا يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ (10)
 .هركذف يحمللا مالس نب دمحم نع (517/7) مقر (701/19-307) يناربطلا

 .تومي وأ توملا ىلع فرشيف هفعضي يح هنم لاس اذإ مدلا هفزن :هفرن مدلا نأ الولف (8)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا هه

 املف «هبلسف ةكم لهأ نم لحجر هب رمو «لاتقلا هنع '”ئضهحأو «هتلتقف هتبرضف

 اليتق لتق نم : هلي هللا لوسر لاق «موقلا نم انغرفو "”اهرازوأ برحلا تعضو

 هنع ئئيضهحأف «بلس اذ الينق تلتق دقل هللاو هللا لوسر اي :تلقف .هبلس هلف

 هللا لوسر اي قدص :ةكم لهأ نم لحر لاقف هبلتسا نم يردأ امف «لاتقلا
 : فذ قيدصلا ركب وبأ لاقف «هبلس نم ئيع هضرأف «يدنع ليتقلا كلذ بلسو
 همساقت هللا نيد نع لتاقي .هللا دسأ نم دسأ ىلإ دمعت نم هيضري ال «هللاو ال

 وبأ لاقف هبلس هيلع ددراف قدص : هيلي هللا لوسر لاقف «هليتق بلس هيلع ددرا !؟هبلس

 . 0هتدقتعا لام لوأل هنإف افرخم هنمثي تيرتشاف «هتعبف «هنم هتذحأف :ةداتق

 نب قاحسإ نع «ةملس يبأ نع ؛مهتأ ال نم ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 نينح موي ةحلط وبأ بلتسا دقل :لاق «ءكلام نب سنأ نع ةحلط يأ نب هللا دبع

 .2© الجر نيرشع هدحو

 راسي نب قاحسإ يبأ نيثدحو :قاحسإ نبا لاق :لاتقلا رضحت ةكئالملا
 -نولتتقي سانلاو موقلا ةيزه لبق -تيأر :لاق ؛معطم نب ريبج نع ثدح هنأ

 لمن اذإف ءترظنف «موقلا نيبو اننيب طقس ح ءامسلا نم لبقأ دوسألا داجبلا لثم

 .0هوقلا ةعيزه الإ نكي مل مث «ةكئالملا امأ كشأ مل يداولا ألم دق ,ثوثبم دوسأ

 .يلع قيضو يئلغش :ييضهحأ )١(
 .ةراعتسا ىهو اهاقثأ :اهرازوأ )١9(

 ةداتق يبأو ركب يبأ نب هللا دبع نيب عاطقنالل لوألا دانسإلا .فيعض هدانسإ (؟)
 هلف اليتق لتق نم ُهِللَي هلوق نكل قاحسإ نبا خويش ةلاهجل يناثلا دانسإلاو «يراصنألا
 /5ه١) دمحأو )١8( ثيدح -داهجلا باتك (غ404/5-١00 كلام هجرخأ .هبلس

 ملسمو )8١147( ثيدح سمخلا ضرف باتك (؟417/7) يراخبلاو 60١5( و5
 )١59/8( دواد وبأو )١701١/41(«( ثيدح ريسلاو داهجلا باتك )١070/6(

 ((؟5851) ثيدح داهجلا باتك (445/؟) هجام نباو )١17١1( ثيدح داهجلا باتك

 )١55517(. ثيدح ريسلا باتك )١١١/54(. يذمرتلاو

 .ثيدحلا اذه جيرخت مدقت دقو قاحسإ نبا خويش ةلاهجمل فيعض هدانسإ (5)

 ه) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هحرحأو راسي نب قاحسإ خيش ةلاهحل فيعض هدانسإ (5)



 قاحسا نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هلوسر نكمأو «نينح لهأ نم نيكر شملا هللا مزه املو :قاحسإ نبا لاق

 :نيملسملا نم ةأرما تلاق («مهنم 00

 نب يف فيقث نم لتقلا رحتسا نزاوه تمزما املف :قاحسإ نبا لاق

 ةعيبر نب هللا دبع نب نامثع مهيف ؛مهتيار تحت الحر نوعبس مهنم لتقف «كلام

 نامثع اهذحأ لتق املف «رامخلا يذ عم مهتيار تناكو «بيبح نب ثراحلا نبا

 ."7لتق ىح امب لتاقف هللا دبع نبا

 لوسر غلب امل :لاق «دوسألا نب بهو نب رماع ينربخأو :قاحسإ نبا لاق
 . "7 اشيرق ضغبي ناك هنإف «هللا هدعبأ :لاق «هلتق ديو هللا

 :لرغألا مالغلا ةصق

 لتق هنأ :سنحألا نب ةريغملا نب ةبتع نب بوقعي ٍنئدحو :قاحسإ نبا لاق
 راصنألا نم لجر انيبف :لاق «ءلرغأ ئارصن هل مالغ هللا دبع نب نامثع عم

 ىلعأب حاصف :لاق .لرغأ هدجوف «هبلسي دبعلا فشك ذإ «فيقث ىلتق بلسي
 تذحأف :ةبعش نب ةريغملا لاق .لرغ افيقث نأ هللا ملعي :برعلا رشعم اي :هتوص

 «يمأو يبأ كادف «كاذ لقت ال :تلقف «برعلا يف انع بهذت نأ تيشحو «هديب

 الأ :هل لوقأو «ىلتقلا نع هل فشكأ تلعج مث لاق .ينارصن انل مالغ وهامنإ

 .ىرت امك نينتخم مهارت

 :هموقو براق رارف
 مزمنا املف ؛دوسألا نب براق عم فالحألا ةيار تناكو :قاحسإ نبا لاق

 .قاحسإ نبا قيرط نم امهالك (/7/8) «هخيرات» يف يربطلاو /١(«
 .ماشه نباو قاحسإ نبا نع )١87/4( «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ )١(

 .(5805/5) ةياهنلاو ةيادبلاو (17/1) «يربطلا خيرات» رظني (؟)
 ف ريثك نبا ظفاحلا هركذو (/17/7) «هخيرات» يف يربطلا هحرخأو .فيعض هدانسإ ()

 .قاحسإ نبا قيرط نع ("87/4) «ةياهنلاو ةيادبلا»



 ملف «فالحألا نم هموقو همع ونبو وه برهو «ةرجش ىلإ هتيار دنسأ سانلا

 يب نم رخآو «بهو :هل لاقي «ةريغ نم لحجر :نيلجر ريغ فالحألا نم لتقي

 مويلا لتق :حالدلا لتق هغلب نيح هيل هللا لوسر لاقف «حالحلا :هل لاقي «ةبك

 .سيوأ نب ثراحلا ةدينه نباب ئيعي «ةدينه نبا نم ناك ام الإ ءفيقث بابش ديس

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :سادرم نبا رعش

 :توملل هموق هسبحو رامخلا اذو «هيبأ

 ًاباوج ىدهأامنإةورعو

 لوسر دبع ًادمحت نأب

 ىسوم لثم ًايبن هاندجو

 ىسق ينب رمأ رمألا سئبو
 موق لكلو مهرمأ اوعاضأ
 مهيلإ تاباغ دسأ انئجف

 ىسق ينب عمج عمجلا مؤت
 انرسل اونكم مه ول مسقأو

 نينح ىدل لبق ناك مويو

 ريسي امكلوق ريغ ًالوقو
 روجي الو الضيال برل

 ”ريخم هرياخي تف لكف
 © رومألا تمسقت ذإ جوب

 رودت دق رئاودلاو ريمأ
 ")ريست ةيحاض هللا دونج

 ريطن هل داكن قنح ىلع
 (اوروغي ملو دونجلاب مهيلإ
 روصنلا تملسأو اهانغأ

 روحت هب ءامدلاو علقأف

 .ريخلا يق هبلغي :ريخم )١(
 .فئاطلاب عضوم :جوو (فيقث مسا (؟)

 يفتخت ال ةزراب :ةيحاض (؟)

 .اوبهذي مل :اوروغي حلو (5)

 .ليست :رومت (5)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مويك عمست مل مايألا نم
 طيطح ينب رابغلا يف انلتق

 موق سيئر رامخلا وذ كي مو

 اياملا ننس ىلع ممي ماقأ
 اضيرج مهنم اجن نم تلفأف

 يناوتلا وخأ رومألا ينغي الو
 هوكلمو ناحو مفاحأ

 دايج ممي حيت فوعوسعب

 هيبأونبو براق الولف
 اهوممع ةسايرلا نكلو

 دودج مهو ابراق اوعاطأ

 اوفلي مالسإلا ىلإ اودهي نإف

 ناذمهف اوملسي م نإو

 برحو دعس ينب تكح امك

 ركب نب ةيواعم ينب نأك
 مكوخأانإ اوملسأ انلقف

 انيلإ اوءاج ذإ موقلا نأك

 روكذ موق هب عمسي مو

 روز ليخلاو اقايار ىلع

 ريكم وأ بقاعي لقع مه
 رومألا اهرصبمل تناب دقو

 20 يشك رشب مهنم لتعقرو

 "”روصحلا ةريرصلا قلغلا الو
 روقصلا تتلفأو مهرومأ

 ريعشلاو صفاصفلا امل نيهأ

 روصقلاو عرازملا تمسقت

 ريشملا هب راشأ نمي ىلع

 ريصت زع ىلإ مالحأو
 ريمسلا رمس ام سانلا فونأ

 ريصن مه سيل هللا برحب
 ريفقتع ةيزغ ينب طهرب

 (©روخت ةئئاض مالسإلا ىلإ
 (”رودصلا نحإلا نم تأرب دقو
 (”روع ملسلا دعب ءاضغبلا نم

 .ةلئام :روز ليخلا )١(
 .هقيرب قئتخملا :ضيرجلا (؟)

 يذلا وهو ةرورص ريغصت :ةريرصلا ءجرحلا ريثكلا :قلغلا «ءءاطبإلاو «روتفلا :يناوتلا (59)
 .انه يمعلا :روصحلا «مالسإإلا ِق وهو ءاسنلا تاي الل

 .حيصت :روخت (5)

 .ءاضغبلاو ةوادعلاو دقحلا ىهو :نحإلا (5)
 /©) داشرلاو ىدحلا لبس «(86 2/84/5) ةياهنلاو ةيادبلا رظنيو .روعأ عمج :روع (1)

015 ). 



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مهعمو فئاطلا اوتأ ءنوكرشملا مزها املو :قاحسإ نبا لاق :ديرد لدقم

 نكي ملو «ةلخن وحن مهضعب هجوتو «ساطوأب مهضعب ركسعو «فوع نب كلام

 نم هلو هللا لوسر ليخ تعبتو «فيقث نم ةريغ ونب الإ ةلخن وحن هجوت نميف
 .ايانثلا كلس نم عبتت لو «سانلا نم ةلخن يف كلس

 فوع نب لامس نب عوبري نب ةعيبر نب ةبلعث نب عيفر نب ةعيبر كردأف
 همسا ىلع تبلغف .همأ ىهو ةنغدلا نبا هل لاقي ناكو «سيقلا ئرما نبا

 يف هنأ كلذو «ةأرما هنأ نظي وهو هلمج ماطخب ذحأف «ةمصلا نب ديرد كردأ

 الو ةمصلا نب ديرد وه اذإو «ريبك خيش اذإف هب خانأف لحرب اذإف هل راجش

 ؟تنأ نمو :لاق «؛كلتقأ :لاق ؟يب ديرت اذام :ديرد هل لاقف «مالغلا هفرعي

 :لاقف ءاكيش هيف نغي ملف «هفيسب هبرض مث «يملسلا عيفر نب ةعيبر انأ :لاق

 يف لحرلا ناكو ؛لحرلا رحؤم نم اذه يفيس ذح !كمأ كتحلس ام سفب
 تنك ينإف ,غامدلا نع ضفحخاو .ماظعلا نع عفراو هب برضا مث «راجشلا

 نب ديرد تلتق كنأ اهربحأف كمأ تيتأ اذإ مث «لاجرلا برضأ كلذك

 لاق ةعيبر نأ ميلس ونب معزف «كءاسن هيف تعنم دق موي هللاو برف ؛ةمصلا

 نم «ساطرقلا لثم هيذخف نوطبو هناجع اذإف «ءفشكت عقوف هبرض امل

 امأ :تلاقف «هايإ هلتقب اهربخأ همأ ىلإ ةعيبر عجر املف ؛ءارعأ ليخلا بوكر

 .©0نالث كل تاهمأ قتعأ دقل هللاو

 هكا

 7 :ةرمع رعش

 :اديرد ةعيبر لتق يف ديرد تنب ةرمع تلاقف

 ("”قانعلا شيج ةريمس نطبب ديرد ىلع تيشخ ام كرمعل

 .قاحسإ نبا قيرط نع ١-١54( هال ه) «ةوبنلا لئالد» يق يقهيبلا هجرخأ )١(

 .ةبيخلا :قانعلا 5١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مياس يب هلإلا انع ىزج

 مهلا اندق اذإ اناقسأو

 مسهنع تعفاد ةميظع برف

 ملههنم تقتعأ ةمبرك برو

 ميهيلس نم كب هونم برو
 ًاققوقع مهنم انؤازج ناكف

 نبأ دعب كليخ راثآ تفع

 ()قاقع اولعف امب مهتقعو

 يقالتلا دنع مهرايخ ءامد

 يقارتلا مهسوفن تغلب دقو

 قائثولا نم تككف دق ىرخأو

 ©9قامر الب كاعد دقو تبجأ

 قف

 يقاس خم هنم عام امو

 (©7قاهبلا فيف ىلإ رقب يذب

 :يرعشألا رماع يبأ داهشتسا

 ابأ ساطوأ لبق هحوت نم راثآ يف هلو هللا لوسر ثعبو :قاحسإ نبا لاق

 رماع وبأ يمرف لاتقلا هوشوانف (مزكا نم ضعب سانلا نم كردأف «يرعشألا رماع

 هللا حتفف ,مهلتاقف همع نبا وهو «يرعشاألا ىسوم وبأ ةيارلا ذحأف «لتقف مهسب

 رماع ابأ ىمر يذلا وه ديرد نب ةملس نأ نومعزيف ,مهمزهو هيدي ىلع
 :لاقف «هلتقف «هتبكر باصأف ؛.مهسب يرعشألا

 هعسوت نمل ريدامس نبا هملس يبإف ينع اولأست نإ

 (©هملسملا سوءر فيسلاب برضأ

 همأ ريداع"و

 -سميق نب هللا دبع نأ اومعزف «بائر نيب يف رصن ب نم لتقلا رحتساو

 لوسر اي :لاق -بائر نب بهو نب دحأ وهو «ءاروعلا نبا هل لاقي يذلا وهو

 .قوقعلا ظفل نم لاعف :قاقع )١(

 .ردصلا ماظع ىهو ةوقرت عمج :يقارتلا )١(

 .ةايحلا ةيدقب :قامرلا ()

 .عضوم :قاهنلا «.ٌرفقلا :فيف «تريغتو تسرد :تفع (:4؛)

 ةيادبلا» يف ريثك نبا هركذو قاحسإ نبا قيرط نم (80/1) هخيرات ف يربطلا هجرخأ (5)
 «١171ص ريسلاو يزاغملا راصتخا يف رردلا» رظنيو (5741/5) «ةياهنلاو



 .«مهتبيصم ربجأ مهللا» :لاق هل هللا لوسر نأ اومعزف «بائر ونب تكله هللا

 ةينث ىلع «هموق نم سراوف يف فقوف «ةمعيزملا دنع فوع نب كلام جرخو

 .مكارخأ قحلتو ,مكؤافعض يضمت ىح اوفق :هباحصأل لاقو «قيرطلا نم
 نب كلام لاقف «سانلا ةمزهنم نم ممي قحل ناك نم ىضم ىح كانه فقوف

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :كلذ ف فوع

 (”ويرطلا طيراضعلا ىلع قاضل جاحم ىلع ناترك الولو

 (7قيدشلا عفدنم تاللخنلا ىدل رصن نب نامهد رك الولو

 (9قوقش ىلع نيبقحم ايازحخ لاله ونيو رفعج تبآل

 :ةملس رعش

 :مهرزجعأ نح هتأرماب قوسي وهو ديرد نب ةملس لاقو :قاحسإ نبا لاق
 (©9يبرطألا فعن ةادغ تفرع دقو ةباصم ريغ تنك ام ينتيسن

 *”بكنألا ىشم لثم كفلخ تيشمو 202 ببجحم بوكرلاو كتسعبم يأ
 بسقعي مل هليسلخو همأ نع ةمليذ بذهم لك رفذإ

 هلو هللا لوسر نأ :انباحصأ نثدحو :قاحسإ نبا لاق :مهلتق نع يهنملا

 ام :لاقف اهيلع نوفصقتم سانلاو «ديلولا نب دلاح اهلتق دقو ةأرماب ذئموي رم

 :هعم نم ضعبل دلي هللا لوسر لاقف :ديلولا نب دلاح اهلتق ةأرما :اولاقف اذه

 وأ ةأرما وأ ًاديلو لعقت نأ كاهني هللا لوسر نإ :هل لقف .ًادلاخ كردأ»
 .'”«افيسع

 .عابتألا :طيراضغلا ؛هسرف مسا :جاحم )١(

 .عضوم مسا :قيذشلا )١(

 .ةقشم :قوقش ١١(

 .ريغصلا لبحلا وهو ءعضوم :برطألا (5)

 .ةهج ىلإ لئاملا :بكنألا (5)
 ام :ةلوتقم ةأرما ف لاق وِ هنأ ثيدح ريغ ف تباث نادلولاو ءاسنلا لتق نع يهنلا (5)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 نب دعس نب ضعب ئثدحو :قاحسإ نبا لاق :لوسرلا تخأ ءاميشلا

 نب دعس نب نم لحر) داحب ىلع متردق نإ :ذئموي لاق ٌهلي هللا لوسر نأ :ركب

 هوقاس نوملسملا هب رفظ املف «(اثدح ثدحأ دق ناكو ءمكنتلفي الف ءركب

 ل هللا لوسر تأ يزعلا دبع نب ثراحلا تنب «ءاميشلا هعم اوقاسو ؛هلهأو

 تحأل ينأ هللاو اوملعت :نيملسملل تلاقف :قايسلا يف اهيلع اوفنعف ؛ةعاضرلا نم

 ."185 هللا لوسر ىلإ امي اوتأ نح اهوقدصي ملف ؛ةعاضرلا نم مكبحاص
 ىلإ اه ىهتنا املف :لاق «يدعسلا ديبع نب ديزي ىئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 ةمالع امو :لاق «ةعاضرلا نم كتخأ نإ هللا لوسر اي :تلاق و هلل لوسر

 هللا لوسر فرعف :لاق كتكروتم انأو يرهظ يف اهينتضضع ةضع تلاق ؟كلذ

 يدنعف تيبحأ نإ :لاقو ءاهريخو ,هيلع اهسلجأف .هءادر امل طسبف ةمالعلا دي

 لب تلاقف ,تلعف كموق ىلإ يعجرتو كعتمأ نأ تببحأ نإو ,ةمركم ةبحم

 هدم

 .(لتاقتل هذه تناك

 (؟1151) ثيدح داهجلا باتك )١51١/8-١755( دواد وبأو (488/9) دمحأ هحرحأو

 باتك (51١/؟) مكاحلاو )١847( ثيدح داهجلا باتك (7//44) هحام نباو

 لاقو .(50/) راثآلا يناعم يف يواحطلاو ريسلا باتك (87/9) يقهيبلاو .داهجلا

 نابح نبا هححصو ؛يبهذلا هقفاوو هاجرخي لو نيخيشلا طرش ىلع حيحص :مكاحلا

 (178/5) دمحأو (58417) ثيدح - داهجلا باتك (9//44) هجام نبا هجرخأو

 قازرلا دبعو (دراوم-55١) نابح نباو 45 مقر (١4ص) لاومألا يف ديبع وبأو

 )١5055(. مقر )585/١5( ةبيش يبأ نباو (48م89) مقر )/0١(

 )١١/5-١١( ريبكلا يف يناربطلاو (؟57/0) راثآلا ناعم حرش يف يواحطلاو

 ؛(418/؟) دئاوزلا يف يريصوبلا هركذو .نابح نبا هححصو «(859) مقر

 ثيدح داهجلا باتكو )١5/57( يراخبلاو داهجلا باتك (4 47/١9 كلام هجرخأو

 /5 255) ثيدح -ريسلاو داهللا باتكو )١854/8( ملسمو (9016 09.14

15)). 

 يف يربطلا هجرخأو ءلضعم وه مث «قاحسإ نبا خيش ةلاهجل «فيعض هدانسإ )١(

 .قاحسإ نبا قيرط نم )8١/8( «هخيرات»



 ه3

 تحوزف «ةيراجو لوحكم هل لاقي هل امالغ اهاطعأ هنأ دعس ونب تمعزف
 .(0ةيقب امهلسن نم مهيف لزي ملف «ىرحألا اىهدحأ

 :نينح موي ءادهش
 .نيملسملا نم نينح موي دهشتسا نم ةيمست هذهو :قاحسإ نبا لاق

 .ديبع نب نمبأ :مشاه ينب نم مث شيرق نم
 نب بلطملا نب دوسألا نب ةعمز نب ديزي :ىزعلا دبع نب دسأ ينب نسمو

 .لتقف «حانجلا هل لاقي هل سرف هب حمج ؛دسأ

 .نالجعلا نب نم ؛يدع نب ثراحلا نب ةقارش :راصنألا نمو
 (” يرعشألا رماع وبأ :نييرعشألا نمو

 :اهلاومأو نينح ايابس

 دوعسم مئاغملا ىلع ناكو ءاملاومأو نينح ابابس هيي هللا لوسر ىلإ تعمج مث

 .امبه تسبحف ةنارعملا ىلإ لاومألاو ايابسلاب علي هللا لوسر رمأو ؛يرافغلا ورمع نب
 :سادرم نب سابع رعش

 :نينح موي يف سادرم نب سابع لاقو :قاحسإ نبا لاق
 ©9باتكلا نم لوسرلا ولتي امو عص#ج موي حباوسلاو نإ
 باذعلا نم سمأ بعشلا بنسجب فيقث تيسقل ام تببحأ دقل
 بارشلا نم ذلأ مهلتقف دجن لهأ نم ودعلا سأر مه

 لئالد» يف يقهيبلاو .قاحسإ نبا قيرط نم )8١/5( هخيرات يف يربطلا هحرحأ )١(
 .ًالسرم ةداتق نع هللا دبع نب مكحلا نع دامح نب ورمع قيرط نم )١559/0( «ةوبنلا

 صو رردلاو )14/5-١55( (ةوبنلا لئالد) و )8١/9( «يربطلا خيرات» :رظني (5)
 .(5؟4/ه) (داشرلاو ىدمهلا ٍلبسو (5/54./9) ةياهنلاو ةيادبلاو "377

 .ًاضيأ مارح لا رعشملا ىهو ةفلدزملا ىه :عمج (5



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ىسق ينب عمج عمجلا انمزه
 مقرداغ لاله نم امرصو

 بالك ينب عج نيقال ولو

 سب نيب مهيف ليخلا اضكر

 مهيف هللا لوسر بجل يذب

 :فيفعلا نبا در

 :لاقف يرصنلا فيفع نب ةيطع هباحأف

 نيتح يىفنة عافر ةرخافأ

 طرم تاذك راخفلاو كنإف

 ("7بائر ينبب اهكرب تكحو

 (7بارتسلاب رفعت ساطوأب
 ىنلاك عقنلاو مهؤاسن ماقل

 "”باهنلاب طحنت لاروألا ىلإ

 (بارضلل ضرعت هتسبيتك

 (”باجللا ةعضار نب سابعو

 باهإلا يف لفرتو اهتبرل

 ىلع سابع رثكأ امل نيتيبلا نيذه فيفع نب ةيطع لاق :قاحسإ نبا لاق

 .ةنيهج نم ةعافرو .نينح موي يف نزاوه

 :سادرم نب سابع رعش
 :اضيأ سادرم نب سابع لاقو :قاحسإ نبا لاق

 لسرم كنإ ءابنلامتخ اي

 ةبحم كيلع ىنب هلإلا نإ

 مهدهاع امب اوفو نيزذلا مث

 هنأك حالسلا برذ هب ًالجر

 .برحلا نعي ءردصلا :كربلا ١١(

 اكاده ليبسلا ىده لك قحلاب

 اكامس ادمحمو هقلخ يف

 اكاحضلا مهيلع تفثعب دنج
 )كاري ودعلا هفنكت امل

 .ريبكلا يحلا نع تعطقنا تويب ةعامج :مرصلا (؟)

 .منغيو بهتني ام وهو :باهنلا (7)

 )1747/6-١1417(. «داشرلاو ىدهلا لبس» و (”5-/4) ةياهنلاو ةيادبلا :رظني (:5)

 .اهنبل لق يلا ةاشلا ىهو عةبحل عم :باجللا ١)

 .اذاح راص :برذ م9



 هك قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اكافش ناك تنياع يذلا هنم ىرت ولو ةامكلا ماه هب ىشغي

 اكارد ودعلا يف انعطو ابرض همامأ نوقتعم ميلس ونبو

 اكارع مث ندرأ نيرعلا دسأ مفأكو هئاول تحت نوشمعي

 اكاوهو ممير ةعاطل الإ ةبارق بيرقلا نم نوجتري ام

 ()ىكالوم انيلوو ةفورعم انل تناك ىتلا اندهاشم يذه

 :ًاضيأ سادرم نب سابع لاقو :قاحسإ نبا لاق

 هرساوح دعت ال يمك فلأب هل بضغ نم هللا لوسر انرصن
 هرصان توملا ةموح يف امب دوذي ةيار حمرلا لماع يف هل انلمتح

 (9ةرجاش ناوفص موي نينح ةادغ اول وهف امد اهانبضخ نحنو

 هرهاشو ءاوللا دقع انل ناكو هل ةنميم مالسإلا ىلع انكو

 هرواشنو هرمأ يف انرواشي ةناطب دونجلا نود هل انكو

 «9هركاني نم ىلع انوع هل انكو ًامدقم راعشلا انامسف اناعد
 «©هرصان هللاو رصنلاب هديأو ًادمحم يبن نم ًاريخ هللا ىزج

 نب دبع نب مشح نب ثراحلا نب مضمض لاقو :قاحسإ نبا لاق

 تناكو :نينح موي يف يملسلا ةيصع نب ةظقي نب فوع نب كلام نب بيبح
 هل مع نباو انبجحم هب لتقف «ديرشلا نب دلاخ نب مكحلا نب ةنانك تباصأ فيقث

 :فيقث نم امهو

 )١( «داشرلاو ىدهلا لبس» و (0/54-55-591) (ةياهنلاو ةيادبلا) :رظني )7/0"(.

 )١؟( .ةفلاخمو ةمصاخم :ةرجاش

 .بايثلا نم ناسنإلا دسج يلو ام :راعشلا (؟)

 .(88 8-4 518/5) «ةياهنلاو ةيادبلا» :رظني .(؟" 55/5١ داشرلاو ىدحلا لبس :رظني (5)



 ةاحسإ نبل يول ةريسلا
 ("”مفلاو نايز لهأ نم شرج ىلإ بلجم ريغ نم ليخلا انبلج نحن

 مدق مل انلبق تناك يغاوط يغتبنو دوسألا لابشأ لتقن

 ”هلكم لك مهنملكي انفايسأو

 يننإف ديرشلا نباب اورخفت نإف

 انحامر فيقث نم الاجر بيصت

 :فوع نب كلام رعش

 :هرارف نم ذئموي رذتعي وهو فوع نب كلام لاقو :قاحسإ نبا لاق
 ةعاس ضمغأ امف داقرلا عنم

 اهودع رضأ له نزاوه لئاس
 ةبيتكب اهتسبل ةبيتكو

 هقيضل سوفنلا ايعت مدقمو

 هل ًاناوخإ تكرتو هتدروف
 ينثروأ هتارمغ تللجنا اذإف

 دمحتن لآ بنذ ئنومتفلك

 ًادحاو لتاقأ ذإ نومتلذخو

 مكضعب مدهي دجملا تينب اذإو

 عراسم ءاتشلا صامخم بقأو

 "”مرضخم قيرطلا عازجأب معن
 مرغيام اذإ اهمراغ نيعأو

 مالمو رساح اهنم نيتفف

 (©ولعأ يموق دوهشو هتمدق

 مدلا هترمغو هترمغ نودري
 (”وسقي منغ دجمو ةايحلا دجم
 ملظأو قعأ نم ملعأ هللاو

 معفخ لتاقت ذإ نومتلذخو

 مدهي رخآو ناب يوتسي ال

 '"مركتم العلل يمني دجملا يف

 .عضوم - انه .مفلاو -لبح :نايزو ءعضوم مسا :شرح )١(

 .مهنحرجي :ملكم )١(
 .هل ةمالع كلذ نوكيل هنذأ نم عطق يذلا وهو معنل هفص -انه :مرضخمو لبإلا :معنلا (6)

 .ناعجشلا الإ هيف مدقتي ال اعضوم :مدقم (4)

 .فرشلا :دحملا (5)

 .نطبلا رماض :صامخمو .رصخلا رماض :بقأ (7)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مجلس نانس اهمدقي ءامحس ةينزيةلأهيف تهركأ

 مدقم ةنالف ىلع سيل لوقتو هيلو درت هتنح تككرتو

 مرشتو لحتست ةبردلا لثم اججدم حامرلل يسفن تبصنو

 7 :كزاوه نم لجر رعش
 لوسر ىلإ مهريسم ركذي ءاضيأ نزاوه يف لئاق لاقو :قاحسإ نبا لاق

 قفتخت تايارلا هقوف كلامو اوعمج ذإ سانلل مهريسم ركذأ

 (!7قلتأي جاتلا هيلع نينح موي ادحأ هقوف ام كلام كلامو

 قردلاو نادبألاو ضيبلا مهيلع سأبلا نيح سأيلا اوقل ىتح

 قسغلا هنج ىتحو يبنلا لوح ادحأ اوري مل ىتح سانلا اوبراضف

 ("”قسعمو موزهمف ءامسلا نم مهرصني ليرج لزن تمن
 9قتعلا انفايسأ اذإ انتعنمل انلتاقي ليربج ريغ ولو انم

 (20قلعلا هجرس اهنم لب ةنعطب اومزه ذإ قورافلا رمع انتافو

 :باوث نبا ىلع درلا يف بهو نبا رعش
 نب نم مث «ميمت نب نم لحجر بهو نب هللا دبع هباحأف :قاحسإ نبا لاق

 :لاقف «ديسأ

 طورشلا نم تيأر ام لضفأك انيقل نم برضن هللا طرشب

 طيبع قلع نم ماها لين ىقلن نيح نزاو_ه ايانكو

 (”طيبخلا قرولاك كربلا كمن يسق ينب عمجو مكعمجي

 .عملي :قلتأي ١(

 .رسؤيل ذوحأم :قنتعم )١(
 .ةكيدقلا :قتعلا 7١(

 )١417/9(. «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هركذ (:)
 .ةيشاملا هلكأتف طقسيل يصعلاب برضي يأ طبخي يذلا وه :طيبخلا (6)



 هعنأ قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 طيلخلاو نيابملا يف لتقن انلمو مكتارس نم انبصأ
 طيحنلا ركبلاك توملاجمب هيدي شرتفم ثاتلملاهب

 يطوعس مهمغري كفني الف اباضغ ناليع سيق كت كنإف

 :يرصنلا ءاجوعلا نب جيدخ رعش
 :يرصنلا ءاجوعلا نب جيد لاقو

 (')افصخأ نوللا ركنم ًاداوس انيأر هئامو نينح نم انوند امل

 (")فصفص داع نذإ ىوزع نم خيرامت امي اوفذق ول ءابهش ةموملمب

 افشكتملا ضراعلل انيقل ام نذإ مهارس ينتعواط يموق نأ ولو
 افدنخب اودمتساو افلأ نينامث دمحم لآ دنج انيقل ام اذإ

 نامُث ةنس يف نينح دعب فئاطلا ةوزغ ركذ

 عئانصلا اوعنصو «اهتنيدم باوبأ مهيلع اوقلغأ فئاطلا فيقث لف مدق املو

 نب نديغ الو ءدوعسم نب ةورع فئاطلا راصح الو انينح دهشي ملو .لاتقلل
 ."”روبضلاو قيناحماو تابابدلا ةعنص ناملعتي «شرحي اناك «ةملس

 فئاطلا ىلإ ِهِل هللا لوسر راس مث :فئاطلا ةوزغ يف رعشلا نم ليق ام
 ىلإ ريسلا هلي هللا لوسر عمجأ نيح «كلام نب بعك لاقف «نينح نم غرف نيح

 :فئاطلا

 :كلام نب بعك رعش

 (0افويسلا انمخخأ مث ربيخو بير لك ةماق نم انيضق

 .ناولأ هيف يذلا :فصخألا «دعبلا ىلع ًاصاخشأ :ًاداوس 01١١

 :فصفصلا .لابحلا يلاعأ :خيرامشلاو ؛حالسلا نم ابهشو «ةعمتجم ةبيتك :ةموملم (؟)

 .ضرألا نم ىوتسملا
 .هوحن وأ طافسألا سوءر هبشي ءيش :روبضلا (")
 .انحرأ :انممجأو كشلا :بيرلا .زاجحلا ضرأ نم ضفخنا ام :ةماهق (:)



 ها

 تلاقل تقطن ولو اهريخغ

 اهورت مل نإ نضاحل تسلف

 جو نطبب شورعلا عزتنشو

 ليخ ناعرس انل مكينتأيو
 متعمس مكتحاسب اولزن اذإ

 تافهرم بضاروق مهيديأب
 اهتصلخأ قئاقعلا لاثمأك

 مهيف لاطبألا ةيدج لاخت

 حيصن مهل سيلأ مهدجأ
 انعمجج دقانأبمهربخي

 فحرزب مهانيتأ دق انأو

 ابلص ناكو يبنلا مهسيئر

 ملعو مكح وذ رمألا ديشر

 ابر عيطنو انيبن عيطن

 لبقن ملسلا انيلإ اوقلت نإف

 ربصنو مكدهاجن اوبات نإو

 اوبينت وأ انيقب ام دلاجن

 انيقل نم يللابن ال دهاجن

 انيلع اوبلأ رشعم نم مكو

 افيقث وأ اسود وق :نهعطاوق
 (”فولأ نم مكراد ةحاسب

 افولخ مكنم مكرود حبصتو
 اففتك اعمج هفلخ رداغي

 "'فيجرامب خان امناهه

 افوكحلا امي نيلطصملا نرزي

 افيتك برضت مل دنهلا نويق

 افودم ايداج فحزلا ةادغ

 ©”9افيرع انب ناك ماوقألا نم

 افورطلا بجنلاو ليخلا قاتع

 اصوفص مهنصح روسب طيحي

 افوزع ًاررطصم بلقلا ىقن

 افيفخ ًاقزن نكي م ملحو
 افوءر نب ناك نمحرلاوه

 افيرو ًادضع انل مكلعجنو

 افيعض اشعر انرمأ كي الو
 افيسضم ًاناعذإ مالسإلا ىلإ

 افيرطلا مأ دالتلا انكلهأأ

 (©افيلحلاو مهنم مأجلا ميمص

 .اهطسو رادلا ةحاس ءاهدلو نضحت ىلا ةأرملا :نضاحلا )١(

 .لازلز عم ديدشلا توصلا :افيجر (1)

 .فراع :افيرع (9)

 .لصألا :مذحلاو .انيلع اوعمج يأ :انيلع اوبلأ (5)

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 افرنألاو عماسملا انعدجف ءافك مهل نوري ال انروتأ

 افهنع ًاقوس امي مهقوسن ليقص نيل دنهم لكب
 افينح ًالدبعم نيدلا موقي ىتح مالسإلاو هللا رمأل

 ("”افونشلاو دئالقلا اهباسنو دوو ىزعلاو تاللا ىسستو
 ©0ًفوسخ لبقي عنتمب ال نمو اونأمطاو اورقأ دق اوسمأف

 :بعك ىلع دري ةنانك

 :لاقف «ريمع نب ورمع نب ليلاي دبع نب ةنانك هباحأف
 (اهرن ال ملعم رادب انإف انلاتق ديري انيغبي ناك نم

 ("اهموركو اهؤاوطأ انل تناكو ىرت ام لبق نم ءابآلا امب اندجو

 اهميلحو اهيأر وذ اهربخأف رماع نب ورمع لبق انتبرج دقو
 اهميقن دودخلا رعص تبأ ام اذإ اننأ قحلا تلاق نأ تملع دقو

 اهمولظ نيبلا قحلل فرعيو اهسيرش نيلي تح اهمرقن

 اهموجن اهتنيز ءامسلا نولك قرحم ثارت نم صالد انيلع

 '"”اهميشن ال ةرمغ يف ترج اذإ مراوص ضيبب انع اههفرن
 :ضراع نب دادش رعش

 لص هللا لوسر ريسم يف يمشملا ضراع نب دادش لاقو :قاحسإ نبا لاق

 .نذألا يف نوكي يذلا طرقلا وهو :فونشلا )١(

 .لذلا :فوسنخلا (؟

 .قاحسإ نبا نع (755/4-595) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ (0)

 .لوزن الو اهنم حربن ال :اهعرن ال (4)

 .رثبلا ىهو :اهؤاوطأ (5)
 نبا ظفاحلا لاق (397/5) ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» رظني ءاهدمغن ال :اهميشن ال (5)

 .(4595/ه) ةباصإلا يف رجح



 ها/4 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :فئاطلا ىلإ
 رصتني سيل وه نم رصني فيكو اهكلهم هللا نإ تاللا اورصنت ال
 رده اهراجحأ ىدل لتاقي لو تلعتشاف دسلاب تقرح يتلا نإ

 ("رشب اهلهأ نم امي سيلو نعظي 22 مكدالب لزي تم لوسرلا نإ
 ةلخن ىلع هلي هللا لوسر كلسف :قاحسإ نبا لاق :فئاطلا ىلإ قيرطلا

 امب ىتباف «ةيل نم ءايغرلا ةرحب ىلع مث ؛حيلملا ىلع مث ءنرق ىلع مث ؛ةينامسلا
 ْ ."هيف ىلصف ًادجسم

 ءءاغرلا ةرحبب ذئموي داقأ هنأ :بيعش نب ورمع ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 الجر لتق ثيل نب نم لجر «مالسإلا يف هب ديقأ مد لوأ وهو مدب ءاهزن نيح

 فوع نب كلام نصحب «ةيلب وهو هِي هللا لوسر رمأو «هب هلتقف ءليذه نم

 لأس ْهل هللا لوسر اهيف هجوت املف «ةقيضلا هل لاقي قيرط يف كلس مث «2””مدهف
 «ىرسيلا يه لب :لاقف «ةقيضلا هل ليقف ؟قيرطلا هذه مسا ام :لاقف ءاهمسا نع

 نم :ابيرق «ةرداصلا اهل لاقي «ةردس تحت لزن ىح «بخن ىلع اهنم جرح مث
 برخن نأ امإو ,جرخت نأ امإ : لي هللا لوسر هيلإ لسرأف ,فيقث نم لحجر لام
 .هجارخإي هلي هللا لوسر رمأف ءجرخي نأ ىبأف ,كطئاح كيلع

 ؛هركسع هب برضف «فئاطلا نم ابيرق لزن ىح ع هللا لوسر ىضم مث
 «فئاطلا طئاح نم برتقا ركسعلا نأ كلذو «لبنلاب هباحصأ نم سان هب لتقف

 )١( (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ )595/54-/5910(.

 يف ريثك نبا هركذو .قاحسإ نبا قيرط نم (87/5) هخيرات يف يربسطلا هجرعخأ (؟)
 .(؟5//791) (ةياهنلاو ةيادبلا)

 قاحسإ نبا قيرط نم (8/5) هخيرات يف يربطلا هحرخأو .هلاسرإل فيعض هدانسإ (5

 «قاحسإ نبا نع (5//591) (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو هب

 نع ةبقع نب ىسوم قيرط نم (١1هال- ١ ه5/ه) «ةوبنلا لئالد» ف يقهيبلا هجرخأو

 .ًالسرم ةورع نع ًاضيأ هجرخأو هوحن ًالسرم هب يرهزلا



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 هوقلغأ ,مهطئاح اولحدي نأ ىلع نوملسملا ردقي ملو «مهلانت لبنلا تناكف

 هدجسم دنع هركسع عضو لبنلاب هباحصأ نم رفنلا كئلوأ بيصأ املف ءمهفود

 .ةليل نيرشعو ًاعضب مهرصاحف ؛مويلا فئاطلاب يذلا
 «ةيمأ بأ تنب ةملس مأ امهادحإ هئاسن نم ناتأرما هعمو :قاحسإ نبا لاق

 ىلصم ىلع يب فيقث تملسأ املف «ماقأ مث .نيتبقلا نيب ىلص مث «نيتبق امه برضف

 يف تناكو ءادجسم كلام نب بتعم نب بهو نب ةيمأ نب ورمع هلي هللا لوسر

 عمج الإ رهدلا نم ًاموي اهيلع سمشلا علطت ال ءنومعزي اميف «ةيراس دجسملا كلذ

 .©”لبتلاب اومارتو ًاديدش ًالاتق مهلتاقو لي هللا لوسر مهرصاحف ضيقن اهل
 :ةخدشلا موي

 رفن لخد فئاطلا رادج دنع ةحدشلا موي ناك اذإ تح :قاحسإ نبا لاق

 فئاطلا رادج ىلإ امب اوفحز مث «ةبابد تحت هلي هللا لوسر باحصأ نم
 ءاهتحت نم اوحرحف «رانلاب ةامحم ديدحلا ككس فيقث مهيلع تلسرأف «هوقرخيل

 بانعأ عطقب لي هللا لوسر رمأف ءالاجر مهنم اولتقف «لبنلاب فيقث مهتمرف
 .نوعطقي اهيف سانلا عقوف «فيقث

 :فيقث عم ناضوافتي ةريغملاو برح نب نايفس وبأ
 نأ :افيقث ايدانف «فئاطلا ىلإ ةبعش نب ةريغملاو برح نب نايفس وبأ مدقتو

 نحرخيل ةنانك ئبو شيرق ءاسن نم ءاسن اوعدف ءامهونمأف مكملكن يح انونمأ

 دنع تناك نايفس يبأ تنب ةنمآ نهنم «نيبأف «ءابسلا نهيلع نافاخي امهو ءامهيلإ
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 ١" ”ةورع نب دواد اهنم هل ,دوعسم نب ةورع

 )١( (ةوبنلا لئالد) ف يقهيبلاو .(47/0-85) «هخيرات» يف يربطلا هجرعأ )١54/0(
 (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو «قاحسإ نب دمحم قيرط نم )751/5((

 يدقاولا يزاغمو .(585/5-787) «داشرلاو ىدهحلا لبس» رظنيو )575/7(.

 نع قاحسإ نبا ةياور رظناو قاحسإ نبا نع .(84/7) هخيرات يف يربطلا هجرعأ (؟)
 .اهجيرخت مدقت دقو «بيعش نب رمع



 هسا/5 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نمحرلا دبع امل «ةبلعت نب ورمع نب ديوس تنب ةيسارفلا :قاحسإ نبا لاق
 امهل لاق ءامهيلع نيبأ املف علق نب ةيمأ ئسانلا تنب ةميمأ ةيميقفلاو «براق نبا

 امتئج امث ريخ ىلع امكلدأ الأ «ةريغم ايو نايفس ابأ اي :دوعسم نب دوسألا نبا

 هنيب للي هللا لوسر ناكو ءامتملع دق ثيح دوعسم نب دوسألا نب لام نإ ؟هل

 الو ءءاشر دعبأ لام فئاطلاب سيل هنإ «قيقعلا هل لاقي داوب ًالزان ءفئاطلا نيبو
 رمعي مل هعطق نإ ًادمحم نأو ءدوسألا نب لام نم ةرامع دعبأ الو «ةنوؤم دشأ
 ال ام ةبارقلا نم هنيبو اننيب نإف ءمحرلاو هلل هعديل وأ هسفنل هذخأيلف هاملكف ادبأ

 .مهط هكرت هلو لوسر نأ اومعزف «لهجي

 يبأل لاق ِدك هللا لوسر نأ غلب دقو : هي لوسرلا ايؤر رسفي ركب وبأ
 ةءولمت ةعبق يل تيدهأ نأ تيأر نإ ءركب ابأ اي :افيقث رصاحم وهو قيدصلا ركب

 مهنم كردن نأ نظأ ام :ركب وبأ لاقف .اهيف ام قارهف كيد اهرقنف .ًادبز

 .© كلذ ىرأ ال انأو : هيلي هللا لوسر لاقف .ديرن ام اذه كموي

 ةثراح نب ةيمأ نب ميكح تنب ةليوح نإ مث :فئاطلا نع نيملسملا لاحترا

 هللا حتف نإ ئيطعأ «هللا لوسر اي تلاق «نامثع ةأرما ىهو «ةيملسلا صقوألا نبا

 ةعرافلا يلح وأ «ةملس نب نوعظم نب ناليغ تنب ةيداب يلح فئاطلا كيلع

 .فيقث ءاسن ىلحأ نم اتناكو «ليقع تنب

 اي فيقث يف يل نذؤي مل ناك نإو :امل لاق لي هللا لوسر نأ يل ركذف

 لوسر ىلع لخدف «باطخلا نب رمعل كلذ تركذف «ةليوخ تحرحخف ؟ةليوخ

 :لاق ؟هتلق كنأ تمعز «ةليوح هينتثدح ثيدح ام :هللا لوسر اي لاقف هي هللا

 نذوأ الفأ :لاق ءال :لاق ؟هللا لوسر اي مهيف كل نذأ اموأ لاق .هتلق دق

 )١( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هحرأ )١59/5( هخيرات) يف يربطلاو ( )85-84/9(
 (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا هركذو .قاحسإ نب دمحم قيرط نم امهالك )401/5(

 «داشرلاو ىدحلا لبس» يف يحلاصلاو )7/81/8(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 .ليحرلاب رمع نذأف :لاق .ىلب :لاق ؟ليحرلاب

 :جالع نب ورمع يبأ نب ديسأ نب ديبع نب ديعس ىدان سانلا لقتسا املف

 هل لاقف ءامارك ةدجم هللاو «لحأ :نصح نب ةنييع لوقي :لاق .ميقم يحلا نإ الأ

 هللا لوسر نم عانتمالاب نيكرشملا حدمتأ «ةنييع اي هللا كلتاق :نيملسملا نم لحر

 افيقث لتاقأل تئح ام هللاو نإ :لاقف !ِلك هللا لوسر رصنت تهمج دقو

 ءاهؤطأ ةيراج فيقث نم بيصأف «فئاطلا دمحم حتفي نأ تدرأ نيكلو ؛مكعم

 .ريكانم موق افيقث نإف ءالحر يل دلت اهلعل
 ال نم ئثدحو :قاحسإ نبا لاق :نيملسملا ىلإ نولرني فئاطلا ديبع

 فئاطلا لهأ ملسأ امل :اولاق فيقث نم لاجر نع ؛مدكم نب هللا دبع نع .مهتأ

 هللا ءاقتع كئلوأ ءال :ي هللا لوسر لاقف ,ديبعلا كئلوأ يف مهنم رفن ملكت
 .©"ةدلك نب ثراحلا مهيف ملكت نمم ناكو

 :ناورم دي نم كلام نب يبأ قالطإ يف كاحضلا رعش

 يسودلا سيق نب ناورمل ًالهأ تباصأ فيقث تناك دقو :قاحسإ نبا لاق

 يذلا وهو «فيقث تمعزف «فيقث ىلع هي هللا لوسر رهاظو «ملسأ دق ناكو
 اي ذح- :سيق نب ناورمل لاق هيل هللا لوسر نأ ؛"”سيق نم امنأ فيقث هب معزت

 هذخأف يريشقلا كلام نب يبأ ىقلف «هاقلت سيق نم لحجر لوأ كلهأب ناورم
 ىح ًافيقث ملكف «يبالكلا نايفس نب كاحضلا كلذ يف ماقف هلهأ هيلإ اودؤي يح

 ءيش ف نايفس نب كاحضلا لاقف «كلام نب يبأ مهل قلطأو «ناورم لهأ اولسرأ

 :كلام يبأ نيبو هنيب ناك

 سوشأ كنع ضرعم لوسرلا ةادغ كلام نب يبأ اي يئالب ىسسدتأ

 سيخملا لولذلا ديق امك ًاليلذ هلبحب سيق نب ناورم كدوقي

 .قاحسإ نبا قيرط نم (١1هو- ١ همه (ةوبنلا لئالد) ف يقهيبلا هجرخأو فيعض هدانسإ )01(

 .(75/5-519) ةباصإلا رظني )1١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا هام

 اوسبقي رشلا سبقتسم مقأي ىتم ةباصع فيقث نم كيلع تداعف

 ("7رسأيت سفنلا كب تداك دقو كيلع مهمولح تداعف ىلوملا مه اوناكف

 ٠ فئاطلا موي ءادهشلا

 هللا لوسر عم نيملسملا نم دهشتسا نم ةيمست هذهو :قاحسإ نبا لاق

 :فئاطلا موي لي

 «ةيمأ نبا صاعلا نب ديعس :سمه دبع نب ةيمأ ينب نم مث ء.شيرق نسم

 .ثوغلا نب دسألا نم ءمهل فيلح «بائج نب ةطفرعو
 «قيدصلا ركب يبأ نب هللا دبع .ةرم نب ميت ينب نمو :قاحسإ نبا لاق

 .َو ةافو دعب ةنيدملاب هنم تامف ءمهسب ىمر

 .ذئموي اهيمر ةيمر نم «ةريغملا نب ةيمأ يبأ نب هللا دبع :مورخم ينب نمو

 .مهل فيلح «ةعيبر نب رماع نب هللا دبع :بعك نب يدع ينب نمو

 هوخأو «يدع نب سيق نب ثراحلا نب بئاسلا :ورمع نب مهس ينب نمو

 .ثراحلا نب هللا دبع

 .هللا دبع نب ةحيلج :ثيل نب دعس ينب نمو

 .عذجلا نب تباث :ةملس ينب نم :راصنألا نم دهشتساو

 .ةعصعص يبأ نب لهس نب ثراحلا :راجنلا نب نزام ينب نمو

 .هللا دبع نب رذنملا :ةدعاس ينب نمو

 .ةيواعم نب نازول نب ديز نب ةبلعث نب تباث نب ميقر :سوألا نمو

 ًالجر رشع انثا لو هللا لوسر باحصأ نم فئاطلاب دهشتسا نم عيمجف

 .©” ثيل نب نم لحرو «راصنألا نم ةعبرأو «شيرق نم ةعبس
 نع هلله هللا لوسر فرصنا املف :فئاطلاو نينح يف ريهز نب ريجب ةديصق

 )١( ةباصإلا رظني )317-55/5(.
 )1( (ةياهنلاو ةيادبلا) (65/9) «يربطلا خيرات» :رظني )505/5(.



 تع ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :فئاطلاو انينح ركذي ىملس يبأ نب ريهز نب ريب لاق ءراصحلاو لاتقلا دعب فئاطلا

 نينح نطب موي ةلالع تناك

 اهعمج نزاوه ءاوغإب تعمج
 ًادحاو ًاماقم انم اوعنمي م

 اوجرخي اميكل انضرعت دقلو
 ةجارجر ىلإ انرسح دترت

 امب اوفذق ول ءرضخ ةموملم

 اننأك سارهلا ىلع ءارضلا ىشم

 تنصحتسا ام اذإ ةغباس لك يف

 قربألا مويو ساطوأ ةادغو

 قرمعتملا رئاطلاك اوددبقف

 قدنخلا نطبو مهرادج الإ

 قلغم بابب انم اونصحتف

 قليف ايانلاب عملت ءابهش

 قلخي مل هنأك لظل انضح
 يقتلتو دايقلا يف قرفت ردق

 قرقرتملا هحير تبه ىهنلاك
 (”قرحم لآو دواد جسن نم

 )١( «باعيتسالاو» (555؟/١) ةباغلا دسأو .(4017/5) (ةياهنلاو ةيادبلا) رظني )١/١149(

 «داشرلاو ىدهلا لبس» رظنيو .ةثالثلا هج رخخأ :ريثألا نبا لاقو )١ه/لا١ 5(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اهنم مهبولق ةفلؤملا اياطعو اهايابسو نزاوه لاومأ رمأ
 اهيف دلي هللا لوسر ماعنإو

 لزن يح انحد ىلع فئاطلا نع فرصنا نيح ُهي هللا لوسر جرح مث

 نم لحر هل لاق دقو «ريثك يبم نزاوه نم هعمو «سانلا نم هعم نميف ةنارعجلا
 :ل هللا لوسر لاقف ؛مهيلع عدا هللا لوسر اي :فيقث نع نعظ موي هباحصأ

 .2”«م تئاو ًافيقث دها مهللا»

 ةتس نزاوه يبس نم هلي هللا لوسر عم ناكو «ةنارعجلاب نزاوه دفو هاتأ مث

 ."”هتدع ام يردي ال ام ةاشلاو لبإلا نمو ءءاسنلاو يرارذلا نم فالآ

 هللا دبع هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع ئيثدحف :قاحسإ نبا لاق

 هللا لوسر اي :اولاقف اوملسأ دقو هلي هللا لوسر اوتأ نزاوه دفو نأ ءورمع نبا

 هللا نم ءانيلع نئماف ءكيلع فخي مل ام ءالبلا نم انباصأ دقو ؛ةريشعو لهأ انإ

 ريهز هل لاقي ركب نب دعس ب دحأ مث نزاوه نم لحر ماقو :لاق .كيلع

 كتالاخو كتامع رئاظحلا يف امنإ هللا لوسر اي :لاقف .دهرص ابأ نكي

 نامعنلل وأ ءرمش يبأ نب ثراحلل انحلم انأ ولو ؛كنلفكي نك قاللا كنضاوحو

 تنأو ءانيلع هتدئاعو هفطع انوجر .هب تلزن يذلا لثمي انم لزن مث ءرذنملا نبا

 .نيلوفكملا ريخ

 هللا دبع هدج نع «هيبأ نع ؛بيعش نب ورمع ئثدحف :قاحسإ نبا لاق
 مأ مكيلإ بحأ مكؤاسنو مكؤانبأ : هلي هللا لوسر لاقف :لاق ءورمع نبا

 )١9( دمحأو (79147) ثيدح -بقانملا باتك (/؟3/5) يذمرتلا هجرحخأ )713/0(

 يدع نباو )١/ )”18هجرخأو «رباج ثيدح نم (510/770) ةبيش يبأ نباو

 يقهيبلا )/١79( «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا هركذو ءًالسرم ريبزلا نب ةورع نع
.)5١054/5( 
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 .قاحسإ نبا قيرط



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 انيلإ درت لب ءانباسحأو انلاومأ نيب انتريخ هللا لوسر اي :اولاقف ؟ مكلاومأ

 بلطملا دبع ينبلو يل ناك ام امأ :ممل لاقف ءانيلإ بحأ وهف ءانءانبأو اناسن

 عفشتسن انإ :اولوقف اوموقف «سانلاب رهظلا تيلص انأ ام اذإو مك وهف

 انئاسنو انئانبأ يف هللا لوسر ىلإ نيملسملابو ,نيملسملا ىلإ هللا لوسرب

 رهظلا سانلاب ْةيل هللا لوسر ىلص املف ءمكل لأسأو ,كلذ دنع مكيطعأسف

 دبع ينبلو يل ناك ام امأ : هلي هللا لوسر لاقف «هب مهرمأ يذلاب اوملكتف اوماق

 امو :راصنألا تلاقو .ِيلَي هللا لوسرل وهف انل ناك امو :نورحاهملا لاقف

 لاقو الف ميمت ونبو انأ امأ :سباح نب عرقألا لاقف دل هللا لوسرل وهف انل ناك

 ميلس ونبو انأ امأ سادرم نب سابع لاقو «الف ةرازف ونبو انأ امأ :نصح نب ةنييع

 .لَو هللا لوسرل وهف انل ناك ام «ىلب :ميلس ونب تلاقف .الف

 ناسنإ لكب هلف يبسلا اذه نم هقحب مكنم كسمت نم امأ :دِلَو هللا لوسر لاقف

 .”"”مهءاسنو مهءانبأ سانلا ىلإ اودرف ؛هبيصأ يبس لوأ نم ءضئارف تس

 نايح نب لاله تنب ةطير اهل لاقي «ةيراح ه5 بلاط يبأ نب يلع ىطعأ دي هللا

 ىطعأو «ركب نب دعس نب رصن نب ةيصق نب ةرصان نب لاله نب ةريممع نبا
 ىطعأو «نايح نب رمع نب نايح تنب بنيز اهل لاقي .ةيراج نافع نب نامثع

 هما

 .© هنبا رمع نب هللا دبعل اهبهوف «ةيراج باطخلا نب رمع

 يئاسنلاو ((551915) ثيدح داهجلا باتك 6 نلذف دواد وبأ هج رخأ «نسح هدانسإ )١(

 )21١84/95 5١8( دمحأو ,5959.0) ثيدح ةبطلا باتك 554-59
 (87/9) هخيرات يف يربطلاو (5705) مقر (؟177-1١./ه) ريبكلا ف ياربطلاو
 .قاحسإ نب دمحم قيرط نم مهلك )١345/0( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو

 يف يربطلاو )١57/5( «ةوبنلا لئالد» ف يقهيبلا هجرخأو .هلاضعإل فيعض هدانسإ (1)

 .قاحسإ نبا قيرط نم (481/) هخيرات



 هم قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نب هللا دبع نع «رمع نب هللا دبع يلوم عفان نيثدحف :قاحسإ نبا لاق

 ىح ءاهوئيهيو ءاهنم يل اوحلصيل «حمج نب نم يلاوخأ ىلإ امب تثعب :لاق رمع
 نم تحجرحخف لاق .اهيلإ تعحجر اذإ اهبيصأ نأ ديرأ انأو مهيتآ مث «تيبلاب فوطأ

 انيلع در :اولاق ؟مكنأش ام :تلقف «نودتشي سانلا اذإف «تغرف نيح دجسمللا

 اوبهذاف «حمج نب يف مكتبحاص مكلت :تلقف ءانءانبأو انءاسن لي هللا لوسر

 ."0اهوذحأف ءاهيلإ اوبهذف .اهوذحف اهيلإ

 «نزاوه زئاجع نم ًازوجع ذحأف «نصح نب ةنييع امأو :قاحسإ نبا لاق

 مظعي نأ ىسعو ءابسن يحلا يف امل بسحأل نإ ًازوجع ىرأ :اهذحأ نيح لاقو
 هل لاقف ءاهدري نأ يبأ ءضئارف تسب ايابسلا للي هللا لوسر در املف .اهؤادف

 اهنطب الو «دهانب اهيدث الو «درابب اهوف ام هللاوف ءكنع اهذخ :درص وبأ ريهز

 هل لاق نيح ضئارف تسب اهدرف .دكامع اهرد الو ءدحاوب اهجوز الو ءدلاوب

 :لاقف «كلذ هيلإ اكشف سباح نب ؛ عرقألا ىقل ةنيبع نأ اومعزف «لاق ام ريهز

 .© ةريثو ًافصن الو «ةريرغ ءاضيب امذحأ ام هللاو كنإ

 :فوع نب كلام مالسإ

 ؟لعف ام فوع نب كلام نع مهلأسو «نزاوه دفول لو هللا لوسر لاقو
 ياتأ نإ هنأ ًاكلام اوربخأ : ل هللا لوسر لاقف ؛فيقث عم فئاطلاب وه :اولاقف

 «كلذب كلام ىتأف ءلبإلا نم ةئام هتيطعأو .هلامو هلهأ هيلع تددر ًاملسم

 نأ اوملعي نأ هسفن ىلع افيقث فاخ كلام ناك دقو .فئاطلا نم هيلإ جرخف

 سرفب رمأو .هل تئيهف هتلحارب رمأف ,هوسبحيف :لاق ام هل لاق هِي هللا لوسر

 نم )١195/0-1917( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو (88/9) هخيرات ف يربطلا هجرحأ )١(

 .قاحسإ نبا قيرط

 .قاحسإ نبا قيرط نم (5057/54) (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا هركذو
 /5) يقهيبلا هحرخأو (4017/4) ةياهنلاو ةيادبلاو «(88/5) يربطلا خيرات :رظني (؟)

 ١9(.
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 ىتأ ىتح هضكرف ,هسرف ىلع سلجف ءأليل جرخف ,فئاطلا ىلإ هب ىتأف هل
 ةنارعجلاب هكردأف لك لوسرب قحلف ءاهبكرف ,سبحت نأ امي رمأ ثيح هتلحار
 ,همالسإ نسحف ملسأو «لبإلا نم ةئام هاطعأو ,هلامو هلهأ هيلع درف ,ةكمب وأ

 :ملسأ نيح فوع نب كلام لاقف

 هم

 دمحم لثمي مهلك سانلا يف هلثمب تعمس الو تيأر نإ ام

 دغ يف امع كربخي أشت ىتمو ىدتجا اذإ ليزجلل ىطعأو ىفوأ

 دنهم لك برضو ىرهمسلاب امياينأ تدرع ةبيتكلا اذإو

 دصرم يف رداخ ةءابملا طسو هلابشأ ىلع ثيل هنأكف

 ةلامث :لئابقلا كلتو «هموق نم ملسأ نم ىلع هلل هللا لوسر هلمعتساف

 قيض يح ؛هيلع راغأ الإ حرس مهل جرخي ال ءافيقث مهب لتاقي ناكف مهفو ةملسو
 :يفقثلا ريمع نب ورمع نب بيبح نب نجحم وبأ لاقف مهيلع

 هملس ونب انوزغت مث انبناج ءادعألا تباه

 همرحخلاو دهعلل اضقان ممب كلام اناتأو

 (”همقن ىلوأ انك دقلو انلزانم يفانروتأ

 :ىفلا ميسقت

 اهلهأ ىلإ نينح ايابس در نم ُهلي هللا لوسر غرف املو :قاحسإ نبا لاق
 «منغلاو لبإلا نم انئيف انيلع مسقا هللا لوسر اي :نولوقي سانلا هعبتاو ءبكر

 ؛سانلا اهيأ يئادر يلع اودأ :لاقف «هءادر هنع تفطتحاف ؛ةرجش ىلإ هوئملأ ىح

 اليخب نومتيفلأ ام مث مكيلع هتمسقل ًامعن ةماق رحش ددعي مكل ناك ول نأ هللاوف

 نيب اهلعجف «همانس نم ةربو ذخأف ءريعب بنج ىلإ ماق مث ءًاباذك الو انابج الو

 )١( ريبكلا يف يناربطلاو (88/7-69) هخيرات يف يربطلا هجرعحأ )١9/١7( مقر )507(«

 «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو )١54/5-١134( هركذو .قاحسإ نبا قيرط نم مهلك

 دئاوزلا عمجم يف يمثيملا )١85/57(.
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 ةربولا هذه الو مكئيف نم يل ام هللاو ,سانلا اهيأ :لاق مث ءاهعفر مث «هيعبصأ

 لولغلا نإف ,طيخملاو طايخلا اودأف ,مكيلع دودرم سمخلاو ,سمخلا الإ

 راصنألا نم لحجر ءاجف :لاق ةمايقلا موي ًارانشو ًارانو ًاراع هلهأ ىلع نوكي
 ةعذرب امي لمعأ ةبكلا هذه تذحأ هللا لوسر اي :لاقف ءرعش طويخ نم ةبكب

 يل ةجاح الف اذه تغلب اذإ امأ :لاق كلف اهنم ييصن امأ :لاقف .ربد يل ريعب

 .© هدي نم اهحرط مث ءامب

 نم افارشأ اوناكو «مهيولق ةفلوملا كلي هللا لوسر ىطعأو :قاحسإ نبا لاق

 ةئام برح نب نايفس ابأ ىطعأف ؛.مهموق مب فلأتيو مهفلأتي «سانلا فارشأ

 ىطعأو «ريعب ةئام مازح نب ميكح ىطعأو «ريعب ةئام ةيواعم هنبا ىطعأو «ريعب

 .©7 ريعب ةئام رادلا دبع ئب اخأ «ةدلك نب ثراحلا نب ثراحلا

 نب ليهس ىطعأو «ريعب ةئام ماشه نب ثراحلا ىطعأو :قاحسإ نبا لاق

 ىطعأو «ريعب ةئام سيق يبأ نب يزعلا دبع نب بطيوح ىطعأو «ريعب ةئام ةرمع

 نب نصح نب ةنييع ىطعأو «ريعب ةئام ةرهز نب فيلح «يفقثلا ةيراح نب ءالعلا

 )١( دمحأ هجرخأ )9١8/5( يئاسنلاو )١71/7( نابح نباو ءيفلا مسق باتك )١5917

 دبع نب ركب يبأ نع شايع نب ليعامسإ قيرط نم (71/0) دمحأ هحرخأو «(دراوم-
 دمحأ هجرخأو .يدنكلا بركي دعم نب مادقملا نع مالس يبأ نع هللا )1717/4(

  4ثيدح داهجلا باتك (591/5) راتسألا فشك يف رازبلاو )١775(

 ريبكلا يف ٍناربطلاو )١1( عمجملا يف امك طسوألا يف يناربطلا هجرخأو (5459) مقر
 )57/5( :4ثيدح داهجلا باتك (/.-59/9) دواد وبأ هجحرحخأو )١5914(

 يفو (5/1+7-11707) يقهيبلاو (184/5) دمحأو .(577/5-55) يئاسنلاو

 «ةوبنلا لئالد» )١55-1١914/0( -داهجلا باتك (5//14519-558) كلام هحرخأو

 .ًالسرم بيعش نب ورمع نع ديعس نب نمحرلا دبع قيرط نم (؟17) ثيدح
 )1١85/5-١188( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو (10/7) «هخيرات» يف يربطلا هجرحخأ (؟)

 )١7/5/ «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو «قاحسإ نبا قيرط نم امهالك

 .قاحسإ نبا قيرط نم (5
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 ىطعأو .ريعب ةئام يميمتلا سباح نب عرقألا ىطعأو «ربعب ةئام ردب نب ةفيذح

 ءالؤهف «ريعب ةئام ةيمأ نب ناوفص ىطعأو ,ريعب ةئام يرضنلا فوع نب كلام

 .نيئملا باحصأ

 ريمعو «يرهزلا لفون نب ةمرخم مهنم «شيرق نم الاحر ةئاملا نود ىطعأو

 ام ظفحأ ال «يؤل نب رماع يب وخأ ورمع نب ماشهو «يحمجلا بهو نبا

 : 1 1 ١
 .©7 لبإلا نم نيسمح يمهسلا ىطعأو «لبإلا نم نيسم موزخم نب رماع

 :سادرم نبا رعش

 اهيف بتاعف ءاهطخسف رعابأ سادرم نب سابع ىطعأو :قاحسإ نبا لاق

 : و هللا لوسر بتاعي سادرم نب سابع لاقف هِي هللا لوسر
 (©) عرجألا يف رهملا ىلع يركب اهتيفالت اباحنف تناك

 هور ع 5 هَ .ء 2. 1

 "7 عجهأ ' سانلا عصجه اذإ اودقري نأ موقلا يضاقيإو

 عرقألاو ةنييع نيب دل يبعلا بفو يبف حبصأف
 عنمأ ملو ايش طعأ ملف !ردت اذ برحلا يف تنك دقو

 عبرألااهمئاوق ديدع اهكت- يطعأ لف أ الإ

 عمجما يف يخيش ناقوفي سباح الو نصح ناك امو

 عفري ال مويلا عضت نمو امهنم ئرما نود تنك امو

 ,هناسل ينع اوعطقاف .هب اوبهذا :هيَو هللا لوسر لاقف :قاحسإ نبا لاق
 .29 وي هللا لوسر هب رمأ يذلا هناسل عطق كلذ ناكف ءيضر ح هوطعأف

 .ةقباسلا رداصملا :رظني )١(

 .لهسلا ناكملا :عرحألا (5)
 .مان :عجش ةر»

 )١85/5( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو (5/.95-41) «هخيرات» يف يربطلا هجرصعأ (1)

 .قاحسإ نبا قيرط نم
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 :ًاليعج لَو يبنلا طعي مل اذامل
 الئاق نأ :يميتلا ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم نئيثدحو :قاحسإ نبا لاق

 نصح نب ةنييع تيطعأ هللا لوسر اي :هباحصأ نم هيي هللا لوسرل لاق

 هللا لوسر لاقف !؟يرمضلا ةقارس نب ليعج تكرتو «ةئام سباح نب عرقألاو

 «ضرألا عالط نم ريخ ةقارس نب ليعجل هديب دمحم سفن يذلاو امأ» :ِي
 تلكوو ءامهتفلأت ينكلو ,سباح نب عرقألاو نصح نب ةنييع لثم مهلك
 .20 «همالسإ ىلإ ةقارس نب ليعج

 نع «رساي نب رامع نب دمحم نب ةديبع وبأ ئئدحو :قاحسإ نبا لاق

 نب ديلتو انأ تجرح :لاق «لفون نب ثراحلا نب هللا دبع ىلوم مسقلا يبأ مسقم

 «تيبلاب فوطي وهو ؛صاعلا نب ورمع نب هللا دبع انيتأ تح «ءينيللا بالك
 موي يميمتلا هملك نيح ٌهو هللا لوسر ترضح له :هل انلقف «هديب هلعن اقلعم

 هيلع فقوف «ةرصيوخلا وذ هل لاقي «ميمت نب نم لجر ءاج «معن :لاق ؟نينح

 لاقف :مويلا اذه يف تعنص ام تيأر دق «دمحم اي :لاقف «سانلا يطعي وهو

 يبنلا بضغف لاق «تلدع كرأ مل :لاقف ؟تيأر فيكف .لجأ : هلي هللا لوسر

 نب رمع لاقف !؟نوكي نم دنعف يدنع لدعلا نكي مل اذإ !كحيو :لاق مث يي

 ةعيش هل نوكيس هنإف هعد ءال :لاقف ؟هلتقأ الأ هللا لوسر اي :باطخلا

 يف رظني ةيمرلا نم مهسلا جرخي امك هنم اوجرخي ىتح نيدلا يف نوقمعتي
 الف ,قوفلا يف مث ,ءيش دجوي الف ,حدقلا يف مث يش دجوي الف ءلصنلا

 60 مدلاو ,ثرفلا قبس عيش دجوي

 نبا قيرط نم (417/5-4117) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو
 .(599/9) (داشرلاو ىدحلا لبس)و «(575ص) «رردلا» :رظنيو «قاحسإ

 /ه) ىقهيبلاو عقلرلم « ريسفتلا» يف يربطلا هج رخأو ,هلاسرإل «فيعض هدانسإ 01(

 )4١5/4( «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو قاحسإ نبا قيرط نم ١(
 .قاحسإ نبا قيرط نم ( :/5) «داشرلاو ىدحلا لبس» يف يحلاصلاو

 .(؟07/95) و (54 158/50 بيرقتلا :رظني )١(
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 .©9 ةرصيوخلا اذ هامسو «ةديبع يبأ ثيدح

 .© كلذ لثم.هيبأ نع «حيجب يبأ نب هللا دبع نثدحو :قاحسإ نبا لاق
 :راصنألا يف هلل هللا لوسر ةلاقم

 ءديبل نب دومحم نع «ةداتق نب رمع نب مصاع ئثدحو :قاحسإ نبا لاق
 اياطعلا كلت نم ىطعأ ام هل هللا لوسر ىطعأ امل :لاق ءيردخلا ديعس يبأ نع

 نم يحلا اذه دجو ؛ءيش اهنم راصنألا يف نكي ملو «برعلا لئابق فو شيرق يف
 هللاو يقل دقل :مهلئاق لاق ىح ةلاقلا مهنم ترثك ىح «مهسفنأ يف راصنألا

 اذه نإ هللا لوسر اي :لاقف «ةدابع نب دعس هيلع لخدف ,هموق هلل هللا لوسر

 يذلا «ءيفلا اذه يف تعنص امل .مهسفنأ يف كيلع اودحو دق راصنألا نم يحلا

 يف كي ملو «برعلا لئابق يف ًاماظع اياطع تيطعأو ؛ءكموق يف تمسق «تبصأ
 اي :لاق ؟دعس اي كلذ نم تنأ نيأف :لاق .ءيش اهنم راصنألا نم يحلا اذه

 :لاق ةريظحلا هذه يف كموق يل عمجاف :لاق يموق نم الإ انأ ام هللا وسر
 نيرحاهملا نم لاحر ءاجف .ةريظحلا كلت يف راصنألا عمجف ,دعس جرحف

 دق :لاقف ءدعس هاتأ هل اوعمتجا املف ءمهدرف نورخآ ءاجو ءاولخدف .مهكرتف

 هيلع ئئأو هللا دمحف علي هللا لوسر مهاتأف «راصنألا نم يحلا اذه كل عمتحا

 اهومتدجو ةدجو .مكنع ينتغلب ةلاقم :راصنألا رشعم اي :لاق مث هلهأ وه اع

 نم امهالك (87/5) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو (35/) هخيرات يف يربطلا هجرخأو
 ثيدح -بقانملا باتك (7914/7-770) يراخبلا هجرخأو . هب قاحسإ نبا قيرط
 نابح نباو ١479-514 ٠١( ثيدح - ةاكزلا باتك (7141/5) ملسمو (559
 .(5//4571-478) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو (51741)
 اهالك )١/807/0( « ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو (17/) هخيرات ف يربطلا هجرمخأ )١(
 .قاحسإ نبا قيرط نم
 .قباسلا ثيدحلا :رظني )١١(
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 ءادعأو هللا مكانغأف ةلاعو هللا مكادهف الالض مكتآ ملأ ؟مكسفنأ يف ىلع

 الأ :لاق مث .لضفأو نمأ هلوسرو هللا «ىلب :اولاق ؟يوكبولق نيب هللا فلأف

 نملا هلوسرلو هلل ؟هللا لوسر اي كبيجن اذامب :اولاق ؟راصنألا رشعم اي يننوبيجت

 ابذكم انتيتأ :متقدصلو متقدصلف متلقل متنش هئش ول هللاو امأ :كلَي لاق .لضفلاو

 اي متدجوأ ؛كانيسآف الئاعو ,كانيوآف اديرطو «كانرصنف الوذخمو ,كانقدصف

 ءاوملسيل اموق امب تفلأت ايندلا نم ةعاعل يف ,مكسفنأ يف راصنألا رشعم

 سانلا بهذي نأ ,راصنألا رشعم اي نوضرت الأ ,مكمالسإ ىلإ مكتلكوو

 هديب دمحم سفن يذلاوف ؟مكلاحر ىلإ هللا لوسرب اوعجرتو ءريعبلاو ةشلاب

 تكلسو ًابعش سانلا كلس ولو «راصنألا نم ًاءرما تسنكل ةرسجفلا الول

 ءانبأو ءراصنألا محرا مهللا .راصنألا بعش تكلسل ءًاببش راصنألا

 .راصنألا ءانبأ ءانبأو ءراصنألا

 ًامسق هللا لوسرب انيضر :اولاقو مهاحل اولضخأ يح موقلا ىكبف :لاق

 .© اوقرفتو هل هللا لوسر فرصنا مث ءأظحو

 ةنارعجلا نم لوسرلا ةرمع
 نامت ةنس نيملسملاب باتع جحو ,ةكم ىلع ديسأ نب باتع هفالختساو

 ئفلا اياقبب رمأو ءأرمتعم ةنارعجلا نم كي هللا لوسر جرح مث :قاحسإ نبا لاق

 فرصنا هترمع نم ٌديلَي هللا لوسر غرف املف «نارهظلا نم ةيحانب «ةنحجم, سبحف

 لبج نب ذاعم هعم فلخو ؛ةكم ىلع ديسأ نب باتع فلختساو «ةنيدملا ىلإ اعحار
 .””ءيفلا اياقبب كلي هللا لوسر عبتاو «نآرقلا مهملعيو «نيدلا يف سانلا هقفي
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 يف يقهيبلاو (97/9-15) هخيرات يف يربطلاو (7/9) دمحأ هجرخأ .نسح هدانسإ )١(

 .قاحسإ نبا قيرط نم (1177/0-1717) «ةوبنلا لئالد»

 -؟07/0٠) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو (9-10 4/8) «هخيرات» يف يربطلا هجرمأ (؟)

 .قاحسإ نبا قيرط نم امهالك .١٠(



 23 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مدقف «ةدعقلا يذ يف هِي هللا لوسر ةرمع تناكو :قاحسإ نبا لاق

 .2© ةجحلا يذ وأ ةدعقلا يذ ةيقب يف ةنيدملا يي هللا لوسر

 جحت برعلا تناك ام ىلع ةنسلا كلت سانلا جحو :قاحسإ نبا لاق

 لهأ ماقأو «نامث ةنس ىهو «ديسأ نب باتع ةنسلا كلت نيملسملاب جحو ؛هيلع

 فرصنا اذإ ةدعقلا يذ نيب ام مهفئاط يف مهعانتماو مهكرش ىلع فئئاطلا

 .")ءست ةنس نم ناضمر رهش ىلإ هل هللا لوسر

 فئاطلا نع فارصنالا دعب ريهز نب بعك رمأ

 يبأ نب ريهز نب ريجب بتك فئاطلا نع هفرصنم نم هلو هللا لوسر مدق املو

 ناك نم ةكمب ًالاجر لتق علو هللا لوسر نأ هربخي ريهز نب بعك هيأ ىلإ ىملس
 يأ نب ةريبهو «يرعبزلا نبا ءشيرق ءارعش نم ىقب نم نأو «هيذؤيو هوحهي

 لوسر ىلإ رطف ؛:ةجاح كسفن يف كل تناك نإف .هجو لك يف اوبره دق بهو .
 نم كتاحن ىلإ جناف لعفت ملا تنأ نإو ءبئات هءاح ًادحأ لتقي ال هنإفي هللا
 :لاق دق ريهز نب بعك ناكو «ضرألا

 ؟اكل له كحيو تلق اميف كل لهف ةلاسر اريجب ينع اغلبأ الأ

 اكلد كلذ ريغ ءىش ىأ ىلع لعافب تسل تنك نإ انل نيبف

 اكل ابأ هيلع ىفلت امو هيلع هل ابأ موي فلأ ل قلخ ىلع

 اكلاعل ترفع امأل فاق الو تسلف لعفت مل تنأ نإف

 «””كلعو اهنم نومأملا كلفأف ةيور ًاساك نومألا امي كاقس

 يَط هللا لوسر اهمتكي نأ هرك اريجب تتأ املف ريجب ىلإ اي ثعبو :لاق

 قدص «نومأملا امب كاقس» : عمس امل لي هللا لوسر لاقف ءاهايإ هدشنأف
 .ماشه نبا نع (455/4.) «ةياهنلاو ةيادبلا» ف ريثك نبا ظفاحلا هركذ )١(
 .قباسلا ردصملا رظني )١(

 يف يقهيبلاو (1177/19-178) ريبكلا» يف يناربطلاو (58/5) مكاحلا هحرخأ ()
 .قاحسإ نبا قيرط نم مهلك (؟1/5١) (ةوبنلا لئالد)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا هونأ

 «هيلع ابأ الو امأ فلت مل قلخ ىلع» :عمس املو .نومأملا انأ ءبوذكل هنإو

 .همأ الو هابأ هيلع فلي مل لجأ :لاق

 مزحأ ىهو الطاب اهيلع مولت 2 يتلا يف كل لهف ابعك غلبم نم
 ملستو ءاجنلا ناك اذإ وجنتف هدحو تاللا الو ىزعلا ال هللا ىلإ

 ملسم بلقلا رهاط الإ سانلا نم تلفمب سيلو وجني ال موي ىدل

 مرحب يلع ىملس يبأ نيدو هنيد ءيش ال وهو ريهز نيدف
 تناك يذلا شيرق لوقل««نومأملا» بعك لوقي امنإو :قاحسإ نبا لاق

 ."0ه5 هللا لوسرل هلوقت

 ابعك غلب املف» :قاحسإ نبا لاق :داعس تناب هتديصقو ريهز نب بعك

 هرضاح يف ناك نم هب فحرأو ؛هسفن ىلع قفشأو «ضرألا هب تقاض باتكلا

 حدمي ىلا هتديصق لاق ءادب ءيش نم دجي مل املف ءلوتقم وه :اولاقف ؛هودع نم

 جرخ مث ؛هودع نم هب ةاشولا فاحرإو هفوخ اهيف ركذو هِي هللا لوسر اهيف

 ركذ امك «ةنيهج نم «ةفرعم هنيبو هنيب تناك لحجر ىلع لزف ةنيدملا مدق ىح

 مث كلو هللا لوسر عم ىلصف ءحبصلا ىلص نيح هيلي هللا لوسر ىلإ هب ادغف «يل

 هنأ يل ركذف هنمأتساف هيلإ مقف هللا لوسر اذه :لاقف هل هللا لوسر ىلإ هل راشأ

 4 هللا لوسر ناكو هدي يف هدي عضوف «هيلإ سلح نح كلي هللا لوسر ىلإ ماق
 ابئات كنم نمأتسيل ءاج دق ريهز نب بعك نإ هللا لوسر اي :لاقف «هفرعي ال

 اي انأ لاق «معن لي هللا لوسر لاق ؟هب كتئح انأ نإ هنم لباق تنأ لهف ءاملسم
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 . ”ريهز نب بعك هللا لوسر

 لحجر هيلع بثو هنأ :ةداتق نب رمع نب مصاع ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 .ماشه نبا نع (577/4) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ )١(

 .(4715/5) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ (؟)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هللا لوسر لاقف «هقنع برضأ هللا ودعو ئيعد هللا لوسر اي لاقف «راصنألا نم

 ىلع بعك بضغف لاق .هيلع ناك امع اعزان ءابئات ءاج دق هنإف كنع هعد :

 نم لحجر هيف ملكتي مل هنأ كلذو ؛مهبحاص هب عنص امل «راصنألا نم يحلا اذه

 :لك هللا لوسر ىلع مدق نيح لاق ىلا هتديصق يف :لاقف «ريخب الإ نيرحاهملا

 (”لوبكم دفي ملاهرثإ ميعم لوبتم مويلا يبلقف دعس تناب

 (9”لوحكم فرطلا ضيضغ نغأ الإ اولحر ذإ نيبلا ةادغ دعس امو

 "”لوط الو اهنم رصق يككتشي ال ةربدم ءازجع ةلبقم ءافيه

 (©لولعم حارلاب لهتمهنأك 2 تمسعبا اذإ ملظ يذ ضراوع ولجت
 (”لومشم وهو ىحضأ حطبأب فاص ١ ةينحم ءام نم ميش يذب تجش

 ('”ليلاعي ضيب ةيداغ بوص نم ١ هطرفأو هنع ىذقلا حايرلا ىفنت
 ("”لوبقم حصنلا نأ ول وأ اهدعوب تقدص امأف ول ةلخ اه ايف

 ””ليدبتو فالخإو علوو عجف اهمد نم طيس دق ةلخ اهنكل
 (لوغلا امراوثأ يف نوكت امك امي نوكت لاح ىلع مودت امف

 ليبارغلا ءاملا كسميامك الإ تمعز يذلا دهعلاب كسمت امو

 ليلضت مالحألاو ننامألا نإ تدعو امو تنم ام كنرغي الف

 .للذم دبعم :ميتم .كلاه :لوبتم .تقرافو تبهذ :تناب )١(

 .توصلا نسح نغأ يبظ ئيعي :نغأ .قارفلا ةحيبص :نيبلا ةادغ )١(

 .رجعلا ةمخض :ءازجعلا هو

 .رمخلا : حارلا (5)

 .يداولا فطعنم :ةينحم «تحججزم :تجش (5)

 .ةقيدصلا :ةلخلا 0

 .اهمدب تطلخ تافصلا هذه نأ يعي ءطلخ :طيس (8)

 .نجلا ةرحاس :لوغلا (8)



 ًالثم اهل بوقرع ديعاوم تناك

 اًمدوم وندت نأ لمآو وجرأ

 اهغلبي ال ضرأب دعس تسسمأ

 ةرفاذع الإ اهغهبينلو

 تقرع اذإ يرفذلا ةخاضن لك نم

 قه درفم ينيعب بويغلا ىمرت
 اهديقم مهف اهدلقم مخض

 .ةركذم موكلع ءاتجو ءابلغ

 هسيؤي ام موطأ نم اهدلجو
 ةنجهم نم اهوبأ اهوخأ فرح

 هقلزي مث اهيلع دارقلا يشعي

 ضرع نع ضحنلاب تفذق ةناربع
 اهحبذمو اهينيع تاف افأك

 لصخ اذ لخنلا بيسع لثم رفق
 امي ريصبلل اهيترح يف ءانرق

 ةقحال ىهو تارسي ىلع ىدخت

 اميز ىصحلا نكرتي تاياجعلا رمس
 تقرع دقو اهيعارذ بوأ نأك

 .ةعيرسلا :ليسارملا (1)

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ليمطابألا الإ اهديعاومامو

 ليونت كنم انيدل لاخإ امو
 ©)ليسارملا تابيجلا قاتعلا الإ

 ليغبتو لاقرإ نيألا ىلع اه

 لوهجم مالعألا سماط اهتضرع
 (9ليملاو نازحلا تدقوت اذإ

 ليضفت لحفلا تائب نع اهقلخ يف
 ليم اهمادق عس اهفد يف

 لوزهم نينعملا ةيحاضب حلط

 ليلجم ءادوق اهلاخ اهمعو

 "7ليلاهز بارقأو نابل اهنم

 لوتفم روزلا تانب نع اهقفرم

 ليطرب نيحللا نمو اهمطخ نم

 ”ليلاحألا هنوخت ملزراغ يف

 ليهست نيدخلا يفو نيبم قتع

 ليلحت ضرألا نهسم لباوذ

 ليعنت مكألا سوءر نهقي م

 ليقاسعلا روقلاب عفلت دقو

 .قيرطلا ىلع ئبي يذلا مَلَعلا :ليملا .بئاغ عمج :بويغلا )١(

 .سلم :ليلاهز (؟)

 .(١١0-ه.9/7) داعس تناب ةيشاح :رظني (4)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ًادخطصم ءابرحلا هب لظي ًاموي

 تلعج دقو -مهيداح موقلل لاقو
 فصن لطيع ًاعارذ راهنلا دش

 اه سيل نيعبضلا ةوخر ةحاون

 اهعردمو اهيفكب نابللا يرفت

 مهلوقو اهيبانج ةاوغلا ىعست
 هلمآ تنك قيدص لك لاقو

 مكل ابأ ال يليبس اولخ تلقف

 هتمالس تلاط نإو ىثنأ نبا لك

 ندعوأ هللا وسر نأ تعبن

 لا ةلفان كاطعأ يذلا كاده ًالهم

 ملو ةشولا لاوقأب ئيذخأت ال

 هب موقي ول ًاماقم موقأ دقل
 هل نوكي نأ الإ دعري لففل

 هعزانأ ام ينيمي تعضو ىتح

 هملكأ ذإ يدنع فوحأ وهلف

 هردخغ ضرألا ءارضب مغيض نم

 امهشيع نيماغرض محل يف ودغي

 هل لحي ال انرق رواسي اذإ

- 

 لولم سمشلاب ةيحاض نأك

 اوليق اصحلا نضكري بدانجلا قرو

 ليكاثم دكن امبواجف تماق

 لوقعم نوعانلا اهركب ىعن امل

 ليباعر اهيقارت نع ققشم

 لوتقمل ىملس يبأ نباي كننإ

 لوغشم كنع يئنإكنّيفأ ال

 لوعفم نمحرلا ردق ام لكف
 (7لومحم ءابدح ةلآ ىلع ًاموي

 لومأم هللا لوسر دنع وفعلاو

 "”ليصفتو ظيعاوم اهيف نآرق
 ليواقألا يف ترثك ولو بنذأ
 ليفلا عمسأ دق امعمسيو ىري

 ليوتت هللا نذإب لوسرلا نم
 ليقلا هليق تامقن يذ فك ف

 لوئسمو بوسنم كنإ ليقو

 ليغ هنود ليغ رفع نطب يف

 "'ليدارخ روفعم سانلا نم محل
 لولفم وهو الإ نرقلا كرتي نأ

 .اهيلع رقتسي ال يأ ةيهادلا يه ليقو «شعنلا :انه لومحملا )١(

 ١9( اهيلع تناب :ةيشاح )119/9-١؟ل(.

 .هيلبش اممم دارأو نيدسأ يعي :نيماغرض .محللا مهعمطي :محلي ة9]



 أمفكل
 ةرفان وجلا عابس سل

 ةقئوحخأهيداوب لازي الو

 هب ءاضتسي رونل لوسرلا نإ

 مهلئاق لاق شيرق نم ةبصع يف
 فشك الو ساكنأ لاز امف اولاز

 مهسوبل لاطبأ نينارعلا مش

 قلح ا تكش دق عباوس ضيب
 مهحامر تلان نإ حيرافم اوسيل

 رهزلا لامجلا ىشم نوشمعي

 مهروخن يف الإ نعطلاعقي الل

 :مهحدمب راصنألا يضرتسي بعك

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ليجارألا هيداوب يشمت الو
 لوكأم ناسردلاو زبلا جرضم

 لولسم هللا فويس نم دنهم
 اولوز اوملسأ امل ة كم نطبب

 ليزاعم ليم الو ءاقللا دنع

 ليبارس اجيهلا يف دواد جسن نم
 لودجمم ءاعفقلا قلح افهفأك

 اولين اذإ ًاعيزاجم اوسيلو اموق
 ليبانتلا دوسلا درع اذإ برض

 "ليل توملا ضايح نع مهلامو

 اذإ :بعك لاق املف :ةداتق نب رمع نب مصاع لاقو :قاحسإ نبا لاق

 عنص ام هب عنص انبحاص ناك امل ءراصنألا رشعم انديري امنإو «ليبانتلا دوسلا درع

 :نميلا نم مهعضومو

 لزي الف ةايحلا مرك هرس نم

 رباك نع ًارباك مراكملا اوثرو

 عرذأب يرهمسلا نيهركملا
 ةرمحم نيعأب نيرظانلاو

 راصنألا يحلاص نم بنقم يف

 رايخألا ونب مه رايخلا نع
 راصق ريغ ىدنملا فلاوسك

 راصبألا ةليلك ريغ رمجلاك

 ريبكلا ف يناربطلاو (5-584ه8+/80) مكاحلا هجرخأو ؛هلاسرإل فيعض هدانسإ )١(
 يف هلوطب ريثك نبا ظفاحلا هركذو «تاقث هلاجر :يمشيملا لاقو )١78-117/19(

 .(457-471 4/4) «ةياهنلاو ةيادبلا»



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مهيبنل مهسوفن نيعئابلاو
 مفايدأ نع سانلا نيودئاذلاو

 مهل اكسن هنوري نورهطتي

 مهيلإ كوعنميل تللح اذإو

 ةبرض ردب موي ايلع اوبرض

 هلك يملع ماوقألا ملعي ول

 راركو قناعت موي توملل

 راطخلا انقلابو فرشملاب

 رافكلا نم اوقلع نم ءامدب
 دوسألا نم باقرلا بلغ

 رازن عيمج اهتعقول تناد

 يرامأ نيذلا يبقدصل مهيف

 مههإف موجنلا توخ اذإ موق يراقم نيلزابلا نيقراطلل

 ةموثرج نم ناسغ نم رغلا يف

 :كوبتل دادعتسالاب ميلي لوسرلا رمأ

 ىلإ ةجحلا يذ نيب ام ةنيدملاب هلي هللا لوسر ماقأ مث :قاحسإ نبا لاق

 دامور نب ديزيو يرهزلا انل ركذ دقو ؛مورلا وزغل ؤيهتلاب سانلا رمأ مث بحر

 لك «انئاملع نم مهريغو ؛ةداتق نب رمع نب مصاعو ركب يبأ نب هللا دبعو

 نأ .ضعب ثدحي ال ام ثدحي موقلا ضعبو ءاهنع هغلب ام كوبت ةوزغ يف ثدح

 ءسانلا ةرسع نم نمز يف كلذو «مورلا وزغل ؤيهتلاب هباحصأ رمأ ِوَي هللا لوسر

 يف ماقملا نوبحي سانلاو «رامثلا تباط نيحو ءالبلا نم بدجو «رحلا نم ةدشو

 «هيلع مه يذلا نامزلا نم لاخلا ىلع صوخشلا نوهركيو ءمهالظو مهرامث

 ريغ ديري هنأ ربخأو ءاهنع نيك الإ ةوزغ يف جرخي املق هلي هللا لوسر ناكو

 دعبل «سانلل اهنيب هنإف «كوبت ةوزغ نم ناك ام الإ ءهل دمصي يذلا هجولا

 (هتبهأ كلذل سانلا بهأتيل «هل دمصي يذلا ودعلا ةرثكو «نامزلا ةدشو «ةقشلا

 )١9/ «ريبكلا مجعملا» يف يناربطلاو (585-ه84/9) مكاحلا هجرخأ لسرم هدانسإ )١(

 .قاحسإ نبأ قيرط نم -١74(



 6941 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .مورلا ديري هنأ مهربخأو ءزاهجلاب سانلا رمأف
 :سيق نب دجلا فلخت

 ب دحأ سيق نب دجلل كلذ هزاهج يف وهو موي تاذ هيي هللا لوسر لاق

 نذأت وأ هللا لوسر اي :لاقف ؟رفصألا نب دالج يف ماعلا كل له :دج اي ةملس

 ءئم ءاسنلاب ًابجع دشأب لحجر نم ام هنأ يموق تفرع دقل هللاوف ؟يتفت الو يل
 د هللا لوسر هنع ضرعأف ءربصأ ال نأ رفصألا نب ءاسن تيأر نإ ىشخأ ينإو

 هر زب ةيآلا هذه تلزن سيق نب دحملا يفف ؛كل تنذأ دق :لاقو
 و ل 01 - 1 و -

 منهج ترإو أوُطَقَس ِةََتِفْلا ىف 3 قمت ل 2 4 ٍنّدئآ
00 

 انف هدب كلذ سيلا ءرفصألا قي ءاسن نم ةنفلا يشح ا ناك نإ يأ

 .«هئارو نمل منهج نإو» :ىلاعت لوقي

 «رجلا يف اورفنت ال :ضعبل مهضعب نيقفانملا نم موق لاقو :نيقفانملا نأش

 كرابت هللا لزفّ هللا لوسرب افاجرإو «قحلا يف اكشو داهجلا يف ةداهز

 أوُناَك ول 4 ُدَهأ َمَكَهَج رات لق رت ىف + وره ال أوُلاَقَو ١ :مهيف ىلاعتو

 0 « َنوُبسيكَي أوُناك اَمب انآَرَج ريك وُكتَملَو اليل أوُكَحْضَملف َنوُهَقفَي
 يف دح هللا لوسر نإ مث :قاحسإ نبا لاق :ةقفنلا ىلع ءاينغألا ضح

 نالمحلاو ةقفنلا ىلع غلا لهأ ضحو «شامكنالاو راهجلاب سانلا رمأو (ةهرفس

 يف نافع نب نامثع قفنأو ءاوبستحاو ئغلا لهأ نم لاجر لمحف هللا ليبس يف

 .(495) ةيآ :ةبوتلا ةروس )١(

 .(87 28١١ ةيآ :ةبوتلا ةروس (؟)

 )0 اد «هخيرات> يقو ١158059( مقر 6ك «هريسفت» يف يربطلا هج رخخأ

 هركذو هب قاحسإ نبا قيرط نم مهلك )/1١١1-١5١4( «ةوبنلا لئالد» يقهيبلاو

 .اضيأ قاحسإ نبا قيرط نم (/-</5) «ةياهنلاو ةيادبلا» ُِق ريثك نبا ظفاحلا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .29 اهلثم دحأ قفني مل «ةميظع ةقفن كلذ

 نم الاجر نإ مث :قاحسإ نبا لاق :نوفلختملاو نورذعملاو نوءاكبلا

 مهريغو راصنألا نم رفن ةعبس مهو «نوءاكبلا مهو ءهللا لوسر اوتأ نيملسملا

 وبأو «ةثراح نب وحأ «ديز نب ةبلعو ريمع نب ملاس :فوع نب ورمع ٍنِب نم

 نب مامح نب ورمعو «راجنلا نب نزام ٍنِب وخأ ءبعك نب نمحرلا دبع ىليل

 وه لب :لوقي سانلا ضعبو «ينزملا لفغملا نب هللا دبعو ؛ةملس نب وخأ ؛حومجلا

 نب ضابرعو «فقاو نب وخأ هللا دبع نب ىمرهو «يزملا ورمع نبا هللا دبع

 ام دجأ ال :لاقف «ةجاح لهأ اوناكو لي هللا لوسر اولمحتساف «ىرازفلا ةيراس

 .نوقفني ام اودجي الأ ًانزح عمدلا نم ضيفت مهنيعأو اولوتف ؛هيلع مكلمحأ

 ابأ ىقل يرضنلا بعك نب ريمع نب نيماي نبا نأ ئغلبف :قاحسإ نبا لاق

 ام :اممل لاقف «نايكبي امهو لفغم نب هللا دبعو بعك نب نمحرلا دبع ىليل
 سيلو هيلع انلمحي ام هدنع دحن ملف ءانلمحيل هلي هللا لوسر انئج :الاق ؟امكيكيي

 اعيش امهدوزو هالحتر اف هل ًاحضان امهاطعأف هعم جورخلا ىلع هب ىوقتن ام انل

 .ي هللا لوسر عم احرخف رمت نم

 :نيرذعملا نأش

 ملف هيلإ اورذتعاف «بارعألا نم نورذعملا هءاجو :قاحسإ نبا لاق

 .رافغ نب نم رفن مهنأ يل ركذ دقو .ىلاعت هللا مهرذعي

 نيملسملا نم رفن ناك دقو «ريسلا عمجأو ءهرفس دي هللا لوسرب بعتسا مث

 بايترا الو كش ريغ نع «هنع اوفلخت يحلي هللا لوسر نع ةينلا مب تأطبأ

 وخأ «عيبرلا نب ةرارمو ؛ةملس نب وخأ ءبعك يبأ نب كلام نب بعك :مهنم

 نب وخأ «ةمثيخ وبأو «فقاو نب وخأ «ةيمأ نب لالهو ءفوع نب ورمع يب

 (١٠؟/9) «قوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو )٠١١/8( «هخيرات» يف يربطلا هجرخأ 01١

 ريثك نبا ظفاحلا هركذو قاحسإ نبا قيرط نم )١١4/5( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو

 .قاحسإ نبا قيرط نم (7/5) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا هم

 .مهمالسإ يف نومهتي ال ءقدص رفن اوناكو فوع نب ملاس
 .© عادولا ةينث ىلع هركسع برض هي هللا لوسر جرح املف

 لفسأ هركسع ةدح ىلع هعم يبأ نب هللا دبع برضو :قاحسإ نبا لاق
 هلل لوسر راس املف «نيركسعلا لقأب سيل نومعزي اميف ناكو بابذ وحن «هنم

 «بلاط يبأ نب ىلع هي هللا لوسر فلحو :يلعب نوفجري نوقفانملا
 :اولاقو «نوقفانملا هب فحرأف «مهيف ةماقإلاب هرمأو هلهأ ىلإ هيلع هللا ناوضر
 يبأ نب ىلع ذحأ «نوقفانملا كلذ :لاق املف .هنم اففختو .هل الاقثتسا ىلإ هفلح ام
 لزان وهو لع هللا لوسر ىتأ ح جرح مث هحالس هيلع هللا ناوضر «بلاط

 ىتلقثتسا كنأ ىئتفلح امنإ كنأ نوقفانملا معز «هللا يبن اي :لاقف .فرجلاب
 ينفلخاف عجراف ؛يئارو تكرت الل كتفلخ ينكلو ءاوبذك :لاقف م تففخت و

 الإ ؟ىسوم نم نوراه ةلزتمب ينم نوكت نأ يلع اي ىضرت الفأ ءكلهأو يلهأ يف
 ىلع كي هللا لوسر ىضمو ةنيدملا ىلإ ىلع عجرف «يدعب يبن ال هنأ

 .("”هرفس

 ميهاربإ نع «ةناكر نب ديزي نب ةحلط نب دمحم ٍنئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 هذه ىلعل لوقي هلو هللا لوسر عمس هنأ :دعس هيأ نع «صاقو يبأ نب دعس نبا
 . "9ةلاقملا

 )١( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو (١٠؟/7) (هخيرات) يف يربطلا هجرخأ )570-518/5(

 «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو قاحسإ نبا قيرط نم امهالك )5//-
 4( ىربكلا تاقبطلا يف دعس نبا هحرخأو «قاحسإ نبا قيرط نم )١55/79( .هوحنب

 يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو ءقاحسإ نبا نع )٠١/7( «هخيرات» يف يربطلا هحرخأ (؟)
 )١/5-١١(. «قياهنلاو ةيادبلا»

 لئاضف باتك (474/0) يراخبلا هجرخأو .حيحص ثيدحلاو نسح هدانسإ (5)
 لئاضف باتك (1800/4-14101) ملسمو (91705) ثيدح - لك يبلا باحصأ



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ىلع ٌهلَو هللا لوسر ىضمو «ةنيدملا ىلإ ىلع عجحر مث :قاحسإ نبا لاق
 ِى 3

 دعب عحر ةمثيح ابأ نإ مث :لوسرلاب ناقحلي بهو نب ريمعو ةمثيخ وبأ
 نيشيرع يف هل نيتأرما دحوف «راح موي يف هلهأ ىلإ ًامايأ لي هللا لوسر راس نأ

 تأيهو ءام هيف هل تدربو ءاهشيرع امهنم ةدحاو لك تشر دق هطئاح يف امه

 «هل اتعنص امو هيتأرما ىلإ رظنف «شيرعلا باب ىلع ماق «لخد املف ءاماعط هيف هل

 ماعطو «دراب لظ يف ةمثيح وبأو ءرحلاو حيرلاو حضلا يف لي هللا لوسر :لاقف
 لحدأ ال هللاو :لاق مث !فصنلاب اذه ام «ميقم هلام يف ءءانسح ةأرماو ءأيهم

 مدق مث ءاتلعفف ءاداز يل ائيهفِكِلَو هللا لوسرب قحلأ حح امكنم ةدحاو شيرع

 «كوبتب لزن نيح هكردأ ىح ديلي هللا لوسر بلط يف جرخ مث «هلحتراف هحضان

 هللا لوسر بلطي «قيرطلا يف يحمدلا بهو نب ريمع ةمئيخ ابأ كردأ ناك دقو

 ءابنذ يل نإ :بهو نب ريمعل ةمثيح وبأ لاق .كوبت نم اوند اذإ يح ءاقفارتفي

 لوسر نم اند اذإ ىح لعفف هلك هللا لوسر ىتآ يح يع فلخت نأ كيلع الف

 لاقف «لبقم قيرطلا ىلع بكار اذه :سانلا لاق «كوبتب لزان وهو هلي هللا

 املف .ةمئيح وبأ هللاو وه هللا لوسر اي اولاقف :ةمثيخ ابأ نك : هلي هللا لوسر

 .©””ريخب هل اعدو ًاريبخ لي هللا لوسر هل لاقف لي هللا لوسر ىلع ملسف لبقأ خانأ

 ف يئاسنلاو )2119/١ ١85( دمحأو (4504/98) ,#.) ثيدح -ةباحصلا

 -ةمدقملا )147/١-45( هجام نباو «صئاصخلا باتك )١9/6-١١5( «ىربكلا»

 ةيلح» يف ميعن وبأو ((55/7) «ىربكلا تاقبطلا» يف دعس نباو )١١5( ثيدح

 يبأ نب دعس ثيدح نم مهلك (١١/ه) «لئالدلا» ف يقهيبلاو (5 5/7) «ءايلوألا

 .صاقو

 -75717/6) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو ١٠-٠١5( 4/5) «هخيرات» يف يربطلا هجرخأ (1)
 «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو .قاحسإ نبا قيرط نم امهالك (8

 .ًاضيأ قاحسإ نبا قيرط نع (١؟-1/ه)



 :رجحلاب وهو يبنلا هلاق ام

 ىقتساو اهزن رجحلاب رم نيح لي هللا لوسر ناك دقو :قاحسإ نبا لاق

 الو ءائيش اهئام نم اوبرشت د ال هلك هللا لوسر لاق اوحار املف ءاهرثب نم سانلا

 اولكأت الو «لبإلا هوفلعأف هومتنجع نيجع نم ناك امو ةالصلل هنم اوئضوتت

 ام سانلا لعفف هل بحاص هعمو الإ ةليللا مكنم دحأ نجرخمي الو ءائيش هنم
 .هتجاحل امهدحأ جرخ ةدعاس ينب نم نيلجر نأ الِإِلَي هللا لوسر هب مهرمأ

 ىلع قنخ هنإف هتجاحل بهذ يذلا امأف .هل ريعب بلط ين رخآلا جرخو
 يلبجب هتحرط ىتح ,حيرلا هتلمتحاف هريعب بلط يف بهذ يذلا امأو ,هبهذم

 الإ دحأ مكنم جرخي نأ مكهنأ ملأ :لاقف ِعل هللا لوسر كلذب ربخأف :ىبط
 امأو ,يفشف هبهذم ىلع بيصأ يذلل دلك هللا لوسر اعد مث .هبحاص هعمو

 .ةنيدملا مدق نيح ِهِلي هللا لوسرل هتدهأ ًائيط نإف ؛ىط يلبجب عقو يذلا رخآلا

 نب لهس نب سابع نع ءركب يبأ نب هللا دبع نع نيلحرلا نع ثيدحلاو
 ؛نيلجرلا سابعلا هل ىمس دق نأ ركب يبأ نب هللا دبع ئثدح دقو «يدعاسلا دعس
 .0"2يل امهيمسي نأ هللا دبع ىبأف ءامهايإ هعدوتسا هنكلو

 لوسر ىلإ كلذ اوكش مهعم ءام الو سانلا حبصأ املف :قاحسإ نبا لاق

 ىوترا يح ترطمأف ةباحس هناحبس هللا لسرأف هِي هللا لوسر اعدف هلو هللا

 .© ءاملا نم مهتحاح اولمتحاو «سانلا

 ,ديبل نب دومحم نع «ةداتق نب رمع نب مصاع ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 نوفرعي سانلا ناك له :دومحم تلق :لاق «لهشألا دبع ب نم لاحر نع

 همع نمو هيبأ نمو هيأ نم هفرعيل لجرلا ناك نإ «هللاو معن :لاق ؟مهيف قافنلا

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نم امهالك (؟10/5) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو«(5/7١٠) سخيرات» يف يربطلا هجرحأ )١(
 .قاحسإ نبا نع ١( 5/) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو .قاحسإ نبا قيرط
 نم (؟1/9) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو ؛(5/8١٠) «هريسفت» يف يربطلا هجرخأ )١(
 .قاحسإ نبا قيرط



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا اا
 ينربخأ دقل :دومحم لاق مث ؛ءكلذ ىلع اضعب مهضعب سبلي مث «هتريشع فو

 هللا لوسر عم ريسي ناك «هقافن فورعم نيقفانملا نم لحجر نع يموق نم لاحر

 للك هللا لوسر اعدو «ناك ام رجحلاب سانلا رمأ نم ناك املف راس ثيح هي

 هيلع انلبقأ :اولاق سانلا ىوترا يح ترطمأف «ةباحسلا هللا لسرأف ءاعد نيح

 .©7ةرام ةباحس :لاق !؟ءيش اذه دعب له «ءكحيو :لوقن

 اذإ يح راس دلي هللا لوسر نإ مث :قاحسإ نبا لاق :تيصللا نبا لوقت

 لك هللا لوسر دنعو ءاهبلط يف هباحصأ جرحخف «هتقان تلض قيرطلا ضعبب ناك

 يب مع وهو ًايردب ايبقع ناكو «مزح نب ةرامع هل لاقي «هباحصأ نم لحجر

 .ًاقفانم ناكو ؛يعاقنيقلا تيصللا نب ديز هلحر يف ناكو ءمزح نب ورمع
 ءديبل نب دومحم نع «ةداتق نب رمع نب مصاع ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 لحر ف وهو «تيصللا نب ديز لاقف :اولاق ؛لهشألا دبع نب نم لاجر نع
 ربخ نع مكربخيو «يب هنأ معزي دمحم سيلأ : لَو هللا لوسر دنع ةرامعو ةرامع

 الجر نإ» :هدنع ةرامعو هلي هللا لوسر لاقف ؟هتقان نيأ يردي ال وهو «ءامسلا

 يردي ال وهو ءامسلا رمأب مكربخي هنأ معزيو ,يبن هنأ مكربخي دمحم اذه :لاق

 يف يهو ءاهيلع هللا ينلد دقو هللا ينملع ام الإ ملعأ ام هللاو نإو ,هتقان نيأ

 قح اوقلطناف ءاهمامزب ةرجش اهتسبح دق ءاذكو اذك بعش يف ,يداولا اذه

 هللاو :لاقف ءهلحر ىلإ مزح نب ةرامع عحرف ءامب اوءاجف ءاوبهذف .«امي يبوتأت
 اذكب هنع هللا هربخأ لئاق ةلاقم نع ءافنآ هيلي هللا لوسر هانثدح ءيش نم بجعل

 ملو ةرامع لحر يف ناك نمم لحجر لاقف «تيصللا نب ديز لاق يذلاك ءاذكو
 ىلع ةرامع لبقأف «يأت نأ لبق ةلاقملا هذه لاق هللاو ديز لك هللا لوسر رضحي

 يأ جرحا !رعشأ امو ةيهادل يلحر يف نإ «هللا دابع يلإ لوقيو هقنع يف أجي ديز
 .ئبحصت الف «يلحر نم هللا ودع

 لئالد» ف يقهيبلاو )١١/9-٠١5( «هخيرات» ف يربطلا هجرخأو «نسح هدانسإ )١(
 .قاحسإ نبا قيرط نم امهالك «777/6) «ةوبنلا



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :رذ ىبأ ةصق

 ضعب لاقو «كلذ دعب بات ًاديز نأ سانلا ضعب معزف : :قاحسإ نبا لاق

 لعجف ءارئاس هي هللا لوسر ىضم مث 2) كله يح رشب ًامهتم لزي ملا سانلا

 كي نإف هوعد لوقيف «نالف فلخت هللا لوسر اي :نولوقيف «لحرلا هنع فلختي

 ,هنم هللا مكحارأ دقف كلذ ريغ كي نإو ءمكب ىلاعت هللا هقحليسف ريخ هيف

 كي نإف هوعد :لاقف «هريعب هب أطبأو رذ وبأ فلخت دق «هللا لوسر اي :ليق ىح

 مولتو «هنم هللا مكحارأ دقف كلذ ريغ كي نإو .مكب هللا هقحليسف ربخ هيف

 رثأ عبتي جرخ مث هرهظ ىلع هلمحف هعاتم ذخأ هيلع أطبأ املف «هريعب ىلع رذ وبأ

 نيملسملا نم رظان رظنف هلزانم ضعب يف هللا لوسر لزنو ءايشام هيي هللا لوسر

 هللا لوسر لاقف ؛هدحو قيرطلا ىلع ىشع لحرلا اذه نإ «هللا لوسر اي :لاقف

 لاقف ءرذ وبأ هللاو وه هللا لوسر اي :اولاق موقلا هلمأت املف رذ ابأ نك :ِدلي

 (”ةهدحو ثعبيو ؛هدحو تومبو .هدحو ىشمب .رذ ابأ هللا محر لص هللا لوسر

 بعك نب دمحم نع «يملسألا نايفس نب ةديرب ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 هباصأو ةذبرلا ىلإ رذ ابأ نامثع ىفن امل :لاق ءدوعسم نب هللا دبع نع «ىظرقلا

 «ينانفكو ينالسغأ نأ امهاصوأف .همالغو هتأرما الإ دحأ هعم نكي مل «هردق امج

 بحاص رذ وبأ اذه :اولوقف مكب رمي بكر لوأف «قيرطلا ةعراق ىلع ناعض مث

 ىلع هاعضو مث «هب كلذ العف تام املف «هنفد ىلع انونيعأف كلي هللا لوسر

 ملف «رامع قارعلا لهأ نم طهر يف دوعسم نب هللا دبع لبقأو «قيرطلا ةعراق

 (5؟01/5+17-5) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو )٠١5/9( هخيرات ف يربطلا هحرخأ )١(

 )01١/5(. «ةباصإلا» رظنيو .قاحسإ نبا قيرط نم امهالك

 يقهيبلاو )/٠١07( «هخيرات» يف يربطلاو (5.0/9) مكاحلا هجرخأ «فيعض هدانسإ )1١(

 نم مهلك (5//591-48) (ةباغلا دسأ) يف ريثألا نباو (١؟5/١) «ةوبنلا لئالد» يف

 يف رجح نبا ظفاحلا هركذو ((470/9-455) (بيذهتلا) :رظني قاحسإ نبا قيرط
 /ه) ةياهنلاو ةيادبلا :رظنيو قاحسإ نبال )5١١9( مقر )١١7/4( «ةيلاعلا بلاطملا»
8-1()/, 



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ىلإ ماقو .اهؤطت لبإلا تداك دق «قيرطلا رهظ ىلع ةزانجلاب الإ مهعري
 :لاق .هنفد ىلع انونيعأف عي هللا لوسر بحاص رذ وبأ اذه :لاقف «مالغلا

 ءكدحو يشمت لي هللا لوسر قدص :لوقيو يكبي دوعسم نب هللا دبع لهتساف

 دبع مهثدح مث «هوراوف هباحصأو وه لزن مث ءكدحو ثعبتو كدحو تومتو
 ."0كوبت ىلإ هريسم يف هيي هللا لوسر هل لاق امو ؛هثيدح دوعسم نب هللا

 :مهيف لرن امو نيملسملا نيقفانلا فيونت
 «تباث نب ةعيدو مهنم «نيقفانملا نم طهر ناك دقو :قاحسإ نبا لاق

 :هل لاقي «ةملس نبل فيلح «عجشأ نم لجر مهنمو ء«فوع نب ورمع نب وأ

 مهضعب لاقف «كوبت ىلإ قلطنم وهو هلي هللا لوسر ىلإ نوريشي ريمح نب نشخم
 انأكل هللاو !؟اضعب مهضعب برعلا لاتقك رفصألا يب دالج نوبسحتأ :ضعبل

 هللاو :ريمح نب نشخم لاقف «نينمؤملل ًابيهرتو افاجرإ «لابحلا يف نينرقم ادغ مكب
 نأ تلفنن انإو «ةدلج ةئام انم لجر لك برضي نأ ىلع يضاقأ نأ تددول

 .هذه مكتلاقمل نآرق انيف لزني

 مهإف ؛موقلا كردأ» :رساي نب رامعل -يغلب اميف- لَك هللا لوسر لاقو
 ,«اذكو اذك متلق ىلب :لقف اوركنأ نإف :اولاق امع مهلسف ءاوقرتحا دق

 لاقف «هيلإ نورذتعي ٌهي هللا لوسر اوتأف :مهل كلذ لاقف ءرامع مهيلإ قلطناف

 ذآ وهو لوقي لعجف «هتقان ىلع فقاو هلي هللا لوسرو «تباث نب ةعيدو
 نيَّلَو ١ :لجو زع هللا لزنأف «بعلتو ضوخن انك امنإ للا لوسر اي :اهبقحب
 :ريمح نب نشخم لاقو ")4 ْتَعَلَتَو ْضوُخ اًنُك اَمَنِإ رأوُقَيَل ْمُهَتَلأَس

 نشخم ةيآلا هذه يف هنع يفع يذلا نأكو يأ مساو يمسا يب دعق هللا لوسر اي

 هناكمب ملعي ال ًاديهش هلتقي نأ ىلاعت هللا لأسو «نمحرلا دبع ىمستف «ريمح نبا

 .0رثأ هل دجوي ملف «ةماميلا موي لتقف

 .هجيرخت مدقت ١١(
 .(78) ةيآ :ةبوتلا ةروس (؟)
 .هب قاحسإ نبا نع )١53757( مقر (108/5-505) (هريسفت) يف يربطلا هجرخأ (؟)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 نب ةنحي هاتأ «كوبت ىلإ هلي هللا لوسر ىهتنا املو :ةليأ بحاص عم حلصلا

 ءابرج لهأ هاتأو «ةيزلا هاطعأو لي هللا لوسر حلاصف «ةليأ بحاص «ةبؤر
 بتكف .مهدنع وهف «اباتك مهل هي هللا لوسر بتكف «ةيزجلا هوطعأف «حرذأو

 :ةبؤر نب ةنحيل

 ةنحيل هللا لوسر يبنلا دمحمو هللا نم ةنمأ هذه :ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةمذو هللا ةمذ مهل :رحبلاو ربلا يف مقرايسو مهنفس «.ةليأ لهأو ةبؤر نبا

 نمف ءرحبلا لهأو «نميلا لهأو «ماشلا لهأ نم مهعم ناك نمو «يبنلا دمحم
 نم هذخأ نمل بيط هنإو ,هسفن نود هلام لوحي ال هنإف ءاثدح مهنم ثدحأ

 .©"0رحب وأ رب نم ,هنوديري اقيرط الو ,هنودري ءام اوعنمب نأ لحي ال هنإو «سانلا

 :ةمود رديكأو دلاخ

 وهو «ةمود رديكأ ىلإ هثعبف ديلولا نب دلاح اعد لي هللا لوسر نإ مث

 لاقف ءاينارصن ناكو ءاهيلع اكلم ناك ةدنك نم لحجر «كلملا دبع نب رديكأ

 نم ناك اذإ ح «دلاخ جرحف .رقبلا ديصي هدجتس كنإ :دلاخل هل هللا لوسر

 هتأرما هعمو هل حطس ىلع وهو «ةفئاص ةرمقم ةليل يفو «نيعلا رظنع, هنصح

 ؟طق اذه لثم تيأر له :هتأرما هل تلاقف ءرصقلا باب اهورقب كحت رقبلا تنابف

 جرسأف «هسرفب رمأف لزف .دحأ ال :لاق ؟هذه كرتي نمف :تلاق !هللاو ال :لاق

 اوجرخو ,بكرف «ناسح هل لاقي هل خأ مهيف «هتيب لهأ نم رفن هعم بكرو هل

 هاخأ اولتقو «هتذحأف لي هللا لوسر ليخ مهتقلت اوجرخ املف ,مهراطمب هعم

 ىلإ هب ثعبف «دلاح هبلتساف «بهذلاب صوخم جابيد نم ءابق هيلع ناك دقو

 ."0هيلع هب همودق لبق يلو هللا لوسر

 .(554/9) (روشنملا ردلا) يف يطويسلا هركذو
 هركذو هب قاحسإ نبا قيرط نم )١47/5( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هجرخأ )١(

 .قاحسإ نبا نع )١١/0( «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا
 )١6/5( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو )18/5-1١5( «هخيرات» يف يربطلا هج رخخأ كيدز



 نمل قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :كلام نب سنأ نع .ةداتق نب رمع نب مصاع ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 هنوسملي نوملسملا لعجف لي هللا لوسر ىلع هب مدق نيح رديكأ ءابق تيأر

 يذلاوف ؟اذه نم نوبجعتأ» :هِلط هللا لوسر لاقف ءهنم نوبجعتيو «مهيديأب

 ."0«اذه نم نسحأ ةنجلا يف ذاعم نب دعس ليدانم هديب يسفن

 هل نقحف«ي هللا لوسر ىلع رديكأب مدق ًادلاح نإ مث :قاحسإ نبا لاق

 نم لحر لاقف «هتيرق ىلإ عجرف «هليبس ىلخ مث «ةيزحلا ىلع هحلاصو ءهمد

 ديصي هدجتس كنإ :دلاخل هلو هللا لوسر لوق ركذي «ةرحب نب ريجب هل لاقي :ءيط
 :لَي هللا لوسر لوق قيدصتل ؛هتحرختسا يح ةليللا كلت رقبلا تعنص امو «رقبلا

 داه لك يدهي هللا تبيأر ئإ تارقبلا قئاس كرابت

 (7داهجلاب انرمأ دق انإف كوبت يذ نع ادئاح كي نمف

 ًالفاق فرصنا مث ءاهزواخجي مل :ةليل ةرشع عضب كوبتب هل هللا لوسر ماقأف

 .ةنيدملا ىلإ

 :ةرجعملاو هؤامو ققشملا يداو

 نيبكارلاو بكارلا يوري امو ءلشو نم جرخي ءام قيرطلا ف ناكو

 كلذ ىلإ انقبس نم» : لي هللا لوسر لاقف «ققشملا يداو هل لاقي داوب «ةثالثلاو

 -9؟0/١) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو قاحسإ نبا قيرط نم امهالك
 .(701/0-159) «لئالدلا» يف ىقهيبلا هحرحخأ «قاحسإ نبا نع ١(

 ثيدح -(راصنألا بقانم) باتك ١-١54( ها يراخبلا هجرخأ «ءنسح هدانسإ )١(

 (؟59١574/1) ثيدح (ةباحصلا لئاضف) باتك )١317/5( ملسمو (*80)

 (ه17/-ه١5/1) هجام نباو (598417) ثيدح -بقانملا باتك (5147/50) يذمرتلاو

 /4) دمحأو (470/5) (ىربكلا تاقبطلا) يف دعس نباو )١57( ثيدح -ةمدقملا

 (ةنسلا حرش) يف يوغبلاو )١70( مقر (77/9) ىلعي وبأو 48 0350١ 75١7(

 8/0 ١(.

 .قاحسإ نبا قيرط نم )0/.175-١51( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هجرخأ (1)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 «نيقفانملا نم رفن هيلإ هقبسف :لاق :«هيتأن ىتح ائيش هنم نيقتسي الف يداولا

 نم :لاقف ًائيش هيف ري ملف هيلع فقو كي هللا لوسر هاتأ املف «هيف ام اوقتساف

 نأ مهمنأ ملوأ :لاقف «نالفو نالف .هللا لوسر اي هل ليقف ؟ءاملا اذه ىلإ انقبس

 هدي عضوف لزن مث مهيلع اعدو لي هللا لوسر مهنعل مث هيتآ نيح ائيش هنم اوقسي
 هحسمو «هب هحضن مث ءبصي نأ هللا ءاش ام هدي يف بصي لعجف «لشولا تحت

 لوقي امك -ءاملا نم قرخناف ءهب وعدي نأ هللا ءاش ام هيي هللا لوسر اعدو «هديب

 مهتحاح اوقتساو «سانلا برشف «قعاوصلا سحك اسح هل نإ ام -هعمس نم

 ,يداولا اذمب نعمستل مكنم ىقب نم وأ متيقب نئل» :كلَع هللا لوسر لاقف .هنم

 ."”«هفلخ امو هيدي نيب ام بصخأ وهو

 ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم ئثدحو :لاق :هتيمستو هنفدو نيداجبلا وذ

 انأو «ليللا فوح نم تمق :لاق ءثدحي ناك دوعسم نب هللا دبع نأ «يميتلا

 ءركسعلا ةيحان يف ران نم ةلعش تيأرف :لاق «كوبت ةوزغ قلي هللا لوسر عم

 وذ هللا دبع اذإوءرمعو ركب وبأو كي هللا لوسر اذإف ءاهيلإ رظنأ اهتعبتاف :لاق

 هترفح يف هلك هللا لوسرو هل اورفح دق مه اذإو «تام دق ينزملا نيداحبلا

 املف «هيلإ هايلدف ءامكاخأ ىلإ ايندأ :لوقي وهو «هيلإ هنايندي رمعو ركب وبأو
 هللا دبع لوقي :لاق .هنع ضراف .هنع ايضار تيسمأ نإ مهللا :لاق هقشل هأيه

 .©7 ةرفحلا بحاص تنك تيل اي :دوعسم نبا

 ؛يرهزلا باهش نبا ركذو :قاحسإ نبا لاق :كوبت يف مهر يبأ ثيدح

 ملسم هجرخأو «قاحسإ نبا نع (؟؟/١5 (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ 2039

 نباو 588/5((2) دمحأو ١75/١١/( ) ثيدح لئاضفلا باتك )2١784/5 ١786(

 .(5777-7717/ه5) (لئالدلا) يف يقهيبلاو (77/5) نابح نباو )١8( ةعيزخ

 نبا قيرط نم ١77/١١( «ءايلوألا ةيلح» يف ميعن وبأ هحرخأو «فيعض هدانسإ (؟١)

 ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو )١59/4( «ةباصإلا» يف ظفاحلا لاقو «قاحسإ

 .قاحسإ نبا قيرط نم (؟ 77-4/©) (ةياهنلاو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 موثلك مهر ابأ عمس هنأ ءيرافغلا مهر يبأ يحأ نبا نع «يثيللا ةميكأ نبا نع

 «ةرجشلا تحت اوعياب نيذلا هي هللا لوسر باحصأ نم ناكو «نيصحلا نبا

 نحنو هعم ةليل تاذ ترسف «كوبت ةوزغ ع هللا لوسر عم توزغ :لوقي
 دقو ظقيتسأ تقفطف ساعنلا انيلع هللا ىقلأو لي هللا لوسر نم ابيرق رضحألاب

 هلجر بيصأ نأ ةفاخم «هنم اهوند نيعزفيف«ي هللا لوسر ةلحار نم يلحار تند

 نحنو «قيرطلا ضعب يف ئيع تبلغ ىح نع يلحار زوحأ تقفطف «زرغلا يف
 امف ءزرغلا يف هلحرو هلي هللا لوسر ةلحار يلحار تمحازف «ليللا ضعب يف

 لعجف رس :لاقف .يل رفغتسا «هللا لوسر اي :تلقف ءسح هلوقب الإ تظقيتسا

 ام :ئلأسي وهو لاقف هب هربخأف ءرافغ نب نم فلخت نمع يئلأسي لي هللا لوسر

 دوسلا رفنلا لعف امف :لاق .مهفلختب هتثدحف طاطنلا لاوطلا رمحلا رفنلا لعف

 معن مهل نيذلا «ىلب لاق .انم ءالؤه فرعأ ام هللاو :تلق :لاق ؟راصقلا داعجلا

 نم طهر مهنأ تركذ ىح مهركذأ ملو «رافغ نب يف مقركذتف خدش ةكبشب
 ءافلح ءملسأ نم طهر كئلوأ «هللا لوسر اي :تلقف ءانيف ءافلح اوناك ملسأ

 ربعب ىلع لمحي نأ فلخت نيح كئلوأ دحأ عنم ام» : لي هللا لوسر لاقف ءانيف

 ينع فلختي نأ ىلع يلهأ زعأ نإ ؟هللا ليبس يف ًاطيشن ًاءرما هلبإ نم

 ."”«ملسأو رافغو راصنألاو شيرق نم نورجاهملا

 )١( «ريبكلا» يف يناربطلاو «(”5.-943/4) دمحأ هجرخأ ءفيعض هدانسإ )١85/13(
 مقر )5١8( -ه97/9) مكاحلاو ("549/4) دمحأ هجرخأو .قاحسإ نبا قيرط نم

 5( قازرلا دبعو )١5885( يناربطلاو «(754) مقر (درفملا بدألا) يف يراخبلاو
 (ريبكلا) يف )١9/١1875( مقر ) )4١17( »)4١5( »)4١5(0؟510) نابح نباو

 قيرط نم مهلك (فشك-45/١؟) رازبلاو «(١5-١٠4ص) (ةيافكلا) ف بيطخلاو
 (دئاوزلا عمجم» ف يمثيحلا هركذ ثيدحلاو «هب يرهزلا )١514/5(« هركذ ثيدحلاو

 .قاحسإ نبا قيرط نم (؟ 4/5) (ةياهنلاو ةيادبلا) ف ريثك نبا ظفاحلا



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 كوبت ةوزغ نم لوفقلا دنع رارضلا دجسم رمأ
 :هيف ةالصلل لوسرلا هلهأ ةوعد

 هنيب ءدلب ناوأ يذب لزن ىح هي هللا لوسر لبقأ مث :قاحسإ نبا لاق

 وهو هوتأ اوناك دق رارضلا دجسم باحصأ ناكو ءراهف نم ةعاس ةنيدملا نيبو

 ةجاحلاو ةلعلا يذل ًادجسم انينب دق انإ هللا لوسر اي :اولاقف .كوبت ىلإ زهجتي

 ىلع ينإ :لاقف «هيف انل يلصتف انيتأت نأ بحن انإو «ةيتاشلا ةليللاو ةريطملا ةليللاو

 ىلاعت هللا ءاش نإ انمدق دق ولو : ِعلك لاق امك وأ لغش لاحو ءرفس حانح

 .هيف مكل انيلصف «مكانيتأل

 :همدهت دلو لوسرلا رمأ
 نب كلام ِهلي هللا لوسر اعدف ءدجسملا ربخ هاتأ «ناوأ يذب لزن املف

 «يدع نب مصاع هاخأ وأ ,ىدع نب نعمو «فوع نب ملاس يب احخأ ؛مشحدلا

 هاقرحو هامدهاف .هلهأ ملاظلا دجسملا اذه ىلإ اقلطنا :لاقف «نالجعلا نب اأ

 مشحدلا نب , كلام طهر مهو «فوع نب ملاس ب ايتأ يح نيعيرس احرخف

 ذحأف «هلهأ ىلإ لحدف .يلهأ نم رانب كيلإ جرخأ ىح ينرظنأ :نعمل كلام لاقف

 هلهأ هيفو هالخد يح نادتشي اجرخ مث ءأران هيف لعشأف «لخنلا نم ًافعس

 َتيِذَّلاَو » :لزن ام نآرقلا نم 0 كرنو «هنع اوقرفتو «هامدهو هاقرحف
 رخآ ىلإ "4 َيِمْؤُمْلا َتََبَب اًقيِرْفَتَو اَرْفُكَو اًراَرِض اًدِجَسَم أوُدَحَغآ
 .ةصقلا

 .ديز نب ديبع يب نم «دلاح نب ماذخ :الجر رشع ىنثا هونب نيذلا ناكو

 بطاح نب ةبلعتو «قاقشلا دجسم جرخأ هراد نمو ءفوع نب ورمع نب دحأ

 نب ةبيبح وبأو ءديز نب ةعيبض نب نم «ريشق نب بتعمو «ديز نب ةيمأ ٍنِب نم

 نب نم «فينح نب لهس وخأ فينح نب دابعو «ديز نب ةعيبض نب نم ءرهزألا

 )١( ةيأ :ةبوتلا ةروس )/١١1(.



 ؛ةيراج نب ديزو .ةيراح نب عمجم هانباو ءرماع نب ةيراحو ,«فوع نب ورمع

 نم نامثع نب داجبو (ةعيبض نب نم «جرخبو «ةعيبض يب نم «ثراحلا نب لتبنو

 دبع نب ةبابل بأ طهر ديز نب ةيمأ نيب نم وهو «تباث نب ةعيدوو «ةعيبض ب

 20 رذنملا

 ىلإ ةنيدملا نيب اميف هلي هللا لوسر دجاسم تناكو :لوسرلا دجاسم

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 تاذب دجسمو «ناردم ةينثب دجسمو «كوبتب دجسم :ةامسم ةمولعم .كوبت

 دجسمو «ءالأب دجسمو «ىمطنخلا تاذب دجسمو ءرضخألاب دجسمو «بارزلا

 يذب دجسمو ءارات قش «قشلاب دجسمو «بكاوك بنذ نم «ءارتبلا فرطب

 دجسمو ؛ديعصلاب دجسمو «رجحلاب دجسمو ءىضوح ردصب دجسمو «ةفيحلا
 (ةرذع يئب ةقش «ةقشلا نم ةعقرلاب دجسمو «ىرقلا يداو «مويلا «يداولاب

 .بشحخ يذب دجسمو «ءافيفلاب دجسم «ةورملا يذب دجسمو

 كوبت ةوزغ يف نيرذعملا رمأو اوفلخ نيذلا ةثالثلا رمأ

 فلخت و نيقفانملا نم طهر هنع فلخت ناك دقو «ةنيدملا لي هللا لوسر مدقو

 «كلام نب بعك :قافن الو كش ريغ نم نيملسملا نم ةثالثلا طهرلا كئلوأ

 نملكت ال :هباحصأل دلو هللا لوسر لاقف «ةيمأ نب لالهو «عيبرلا نب ةرارمو

 هل نوفلحي اولعجف نيقفانملا نم هنع فلخت نم هاتأو ,ةثالثلا ءالؤه نم ادحأ

 لزتعاو «هلوسرو هللا مهرذعي ملوي هللا لوسر مهنع حفصف «نورذتعيو

 .ةثالثلا رفنلا كئلوأ مالك نوملسملا

 دبع نع «باهش نب ملسم نب دمحم يرهزلا ركذف :قاحسإ نبا لاق

 نبا دمحم قيرط نم (17700) مقر )479/5-47١( «هريسفت» يف يربطلا هجرحأ )١(
 57/5 (ةياهنلاو ةيادبلا) ُق :رظنيو 2( ١/5١ «لئالدلا» يق يقهيبلا لاقو .قاحسإ

 .(4170/0-471) (داشرلاو ىدحلا لبس) و (؟107-



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نيح هيبأ دئاق ناكو هللا دبع هابأ نأ كلام نب , بعك نب هللا دبع نب نمحرلا

 نع فلخت نيح هثيدح ثدحي كلام نب ر بعك يبأ تعمس :لاق هرصب بيصأ

 هللا لوسر نع تفلخت ام :لاق «هيبحاص ثيدحو «كوبت ةوزغ يف هيل هللا لوسر

 تناكو «ردب ةوزغ يف هنع تفلخت دق تنك يفأ ريغ طق اهازغ ةوزغ يف د
 اهنإ ل هللا لوسر نأ كلذو ءاهنع فلخت ًادحأ هلوسر الو هللا بتاعي مل ةوزغ

 دقلو «داعيم ريغ ىلع هودع نيبو هنيب هللا عمج ىح «شيرق ريع ديري جرحخ

 يل نأ بحأ امو «مالسإلا ىلع انقثاوت نيح «ةبقعلا لو هللا لوسر عم تدهش

 نم ناك :لاق .اهنم سانلا دنع ركذأ ىه ردب ةوزغ تناك نإو ردب دهشم امك

 الو ىرقأ طق نكأ مل ينأ كوبت ةوزغ يف هلي هللا لوسر نع تفلخت نيح يربح
 طق ناتلحار يل تعمتجا ام هللاو «ةوزغلا كلت يف هنع تفلخت نيح ئم رسيأ

 الإ اهوزغي ةوزغ ديري املق دي هللا لوسر ناكو «ةوزغلا كلت يف اتعمتحا ح

 لبقتساو «ديدش رح يف هللا لوسر اهازغف (ةوزغلا كلت تناك ىح ءاهريغب ىرو
 هتبهأ كلذل اوبهأتيل مهرمأ سانلل ىلجف «ريثك ودع وزغ لبقتساو «ًاديعب ًارفس

 ال .ريثك هلك هللا لوسر عبت نم نوملسملاو ديري يذلا ههجوب هربخ مهربخأو
 .بوتكم ناويد مهعمجي ال لوقي «ناويدلا كلذب عي ءظفاح باتك مهعمجي

 مل ام ؛كلذ هل يفخيس هنأ نظ الإ بيغتي نأ ديري لحجر لقف :بعك لاق
 رامثلا تباط نيح ةوزغلا كلت هي هللا لوسر ازغو هللا نم ىحو هيف لني

 .هعم نوملسملا زهجت وكلك هللا لوسر زهجتف رعص اهيلإ سانلاف «لالظلا تبحأو

 رداق انأ يسفن ف لوقأف ؛ةحاح ضقأ ملو عجرأف مهعم رهجتأل ودغأ تلعحو

 حبصأف ءدجلاب سانلا رمش ىح يب ىدامتي كلذ لزي ملف «تدرأ اذإ كلذ ىلع

 زهجتأ :تلقف ءائيش يزاهج نم ضقأ ملو «هعم نوملسملاو ءًيداغ و هللا لوسر

 ملو تعحرف رهجتأل اولصف نأ دعب تودغف ؛ممهي قحلأ مث «نيموي وأ مويب هدعب
 ىح يب ىدامتي كلذ لزي ملف ءائيش ضقأ ملو تعحرف تودغ مث ًائيش ضقأ

 «لعفأ ملف ؛تلعف يئتيلو مهكردأف لحترأ نأ تممهف ءوزغلا طرفتو ءاوعرسأ



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نأ يننزحي مهيف تفطف و هللا لوسر جورخ دعب سانلا يف تجرح اذإ تلعجو

 ءافعضلا نم هللا رذع نمم ًالجر وأ «قافنلا يف هيلع ًاصومغم ًالحر الإ ىرأ ال

 ام :كوبتب موقلا يف سلاج وهو لاقف «كوبت غلب ىح ٌهيي هللا لوسر نركذي ملو
 هادرب هسبح هللا لوسر اي :ةملس نب نم لجر لاقف ؟كلام نب بعك لعف

 ام هللا لوسر اي هللاو ءتلق ام سئب :لبج نب ذاعم هل لاقف «هيفطع يف رظنلاو

 .6 هللا لوسر تكسف ءاريخ الإ هنم انملع

 يشب ينرضح «كوبت نم الفاق هجوت دق دي هللا لوسر نأ يغلب املف

 ادغ كي هللا لوسر ةطخس نم جرخأ اذامب :لوقأو بذكلا ركذتأ تلعجف
 لظأ دق هلي هللا لوسر نإ ليق املف ءىلهأ نم ىأر يذ لك كلذ ىلع نيعتسأو

 نأ تعمجأف «قدصلاب الإ هنم وحنأ ال نأ تفرعو «لطابلا يع حاز امداق

 ذل

 ءدجسملاب أدب رفس نم مدق اذإ ناكو «ةنيدملا هلو هللا لوسر حبصو ءهقدصأ

 اولعجف «نوفلخملا هءاج «كلذ لعف املف «سانلل سلج مث «نيتعكر هيف عكرف

 4ك هللا لوسر مهنم لبقيف ءالجر نينامثو ةعضب اوناكو «نورذتعيو هل نوفلحي

 تئج ح «مىلاعت هللا ىلإ مهرئارس لكيو مهل رفغتسيو «مهفاعلو مهتينالع
 ّح «يشمأ تئجف هلاعت :يل لاق مث ءبضغملا مسبت مسبتف «هيلع تملسف

 نإ :تلق :لاق ؟كرهظ تعتبا نكت ملأ ؟كفلخ ام :يل لاقف هيدي نيب تسلح

 نم جرحأس ينأ تيأرل ءايندلا لهأ نم كريغ دنع تسلح ول هللاو هللا لوسر اي

 مويلا كتثدح نيل تملع دقل هللاو نكل ءًالدج تيطعأ دقلو ءرذعب هطخس
 اثيدح كتثدح نئل ؛ىلع كطخسي نأ هللا نكشويلو يع نيضرتل ًابذك ًايدح

 رذع يل ناك ام هللاو الو «هيف هللا نم يابقع هلل وحرأل نإ «هيف ىلع دحت اقدص

 :2 هللا لوسر لاقف .كنع تفلخت نيح ئم رسيأ الو ىوقأ طق تنك ام هللاو

 لاحر يعم راثو ءتمقف «كيف هللا ىضقي ىتح مقف هيف تقدص دقف اذه امأ»

 ءاذه لبق ابنذ تبنذأ تنك كانملع ام هللاو .:يل اولاقف ينوعبتاف «ةملس يب نم

 هيلإ هب رذتعا ام. لي هللا لوسر ىلإ ترذتعا نوكت ال نأ تزجع دقلو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا [ةلك

 يب اولاز ام هللاوف ؛كل ِدلَي هللا لوسر رافغتسا كبنذ كيفاك ناك دق «نوفلحملا

 ىقل له :مهل تلق مث ءيسفن بذكأفٌةِلَي هللا لوسر ىلإ عجارأ نأ تدرأ يح

 ليق ام لثم امه ليقو «كتلاقم لثم الاق نالجر «معن :اولاق ؟ىريغ دحأ اذه

 «فوع نب ورمع نب نم «ىرمعلا عيبرلا نب ةرارم :اولاق ؟امه نم :تلق ءكل

 تمصف ةوسأ امهيف «نيحلاص نيلحر يل اوركذف «يفقاولا ةيمأ يبأ نب لالهو

 فلخت نم نيب نم ةثالثلا اهيأ انمالك نع ُهلل هللا لوسر يمنو يل امهوركذ نيح

 يه امف «ضرألاو يسفن يل تركنت ح انل اوريغتو «سانلا انبنتجاف «هنع

 يابحاص امأف «ةليل نيسمخ كلذ ىلع انثبلف ءفرعأ تنك ىلا ضرألاب

 تنكف مهدلحأو موقلا بشأ تنكف انأ امأو ءامتويب يف ادعقو ءاناكتساف

 ؛دحأ ملكي الو «قاوسألاب فوطأو «نيملسملا عم تاولصلا دهشأو ج رخأ

 «يسفن ْف لوقأف «ةالصلا دعب هسلجب يف وهو هيلع ملسأف هِي هللا لوسر ىتآو

 اذإف ءرظنلا هقراسأف «هنم ًابيرق يلصأ مث ؟ال مأ ىلع مالسلا درب هيتفش كرح له

 كلذ لاط اذإ يح ٍنيع ضرعأ هوحن تفتلا اذإو «لإ رظن نتالص ىلع تلبقأ

 نبا وهو ةداتق يبأ طئاح رادج تروست يح تيشم «نيملسملا ةوفج نم ىلع

 ابأ اي تلقف «مالسلا ىلع در ام هللاوف هيلع تملسف «يلإ سانلا بحأو «يمع

 هتدشانف تدعف تكسف ؟هلوسرو هللا بحأ ىنأ ملعت له هللا كدشنأ ةداتق

 هلوسرو هللا :لاقف هتدشانف تدعف «نيع تكسف «هتدشانف تدعف ؛نيع تكسف

 انأ انيبف قوسلا ىلإ تودغ مث .طئاحلا تروستف تبثوو «يانيع تضافف ءملعأ

 هعيبي ماعطلاب مدق نمم «ماشلا طبن نم ٍنيع لأسي ىطبن اذإو قوسلاب ىشمأ
 ؛يلإ هل نوريشي سانلا لعجف :لاق ؟كلام نب بعك ىلع لدي نم :لوقي ةنيدملاب

 «ريرح نم ةقرس يف اباتك بتكو «ناسغ كلم نم ًاباتك ىلإ عفدف «نءاح يح

 ناوه رادب هللا كلعجي ملو «كافح دق كبحاص نأ انغلب دق هنإف ءدعب امأ :هيف اذإف

 ءًاضيأ ءالبلا نم اذهو :اهتأرق نيح تلق :لاق .كساون انب قحلاف .ةعيضم الو

 ىلإ امب تدمعف :لاق .كرشلا لهأ نم لحر يف عمط نأ هيف تعقو ام يب غلب دق



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 اذإ نيسمخلا نم ةليل نوعبرأ تضم اذإ يح كلذ ىلع انمقأف ءامي هترجسف «رونت

 «كتأرما لزتعت نأ كرمأي د هللا لوسر نإ :لاقف «ئيتأي هللا لوسر لوسر

 يبحاص ىلإ لسرأو ءاهيرقت الو اهلزتعا لب ءال :لاق ؟اذام مأ اهقلطأ تلق :لاق

 اذه يف هللا يضقي ىح مهدنع نوكف كلهأب يقحلأ :يأرمال تلقف كلذ لثع

 :هل تلاقف هيي هللا لوسر ةيمأ نب لاله ةأرما تءاحو :لاق .ضاق وه ام رمألا

 ؟همدخأ نأ هركتفأ هل مداح ال عئاض ريبك خيش ةيمأ نب لاله نإ هللا لوسر اي

 ؛يلإ ةكرح نم هب ام «هللا لوسر اي هللاو :تلاق ,كنبرقي ال نكلو ءال :لاق

 ىلع تفوخت دقلو ءاذه هموي ىلإ ناك ام هرمأ نم ناك ذنم يكبي لاز ام هللاو

 نذأ دقف «كتأرمال هللا لوسر تنذأتسا ول :يلهأ ضعب يل لاقف :لاق ؛هرصب

 ام يردأ ام اهيف هنذأتسأ ال هللاو :تلقف :لاق ؛همدخت نأ ةيمأ نب لاله ةأرمال

 انثبلف :لاق .باش لحر انأو ءاهيف هتنذأتسا اذإ كلذ يف يل م هللا لوسر لوقي

 كي هللا لوسر ىمن نيح نم «ةليل نوسمخ انل لمكف «لايل رشع كلذ دعب

 نم تيب رهظ ىلع «ةليل نيسمح حبص «حبصلا تيلص مث ءانمالك نع نيملسملا

 ؛«تبحر امي ضرألا انيلع تقاض دق ءانم هللا ركذ ىلا لاحلا ىلع ءانتويب

 اهيف نوكأ تنكف ؛علس رهظ يف ةميح تينتبا تنك دقو ءيسفن يلع تقاضو

 نب بعك اي :هتوص ىلعأب لوقي علس رهظ ىلع قوأ خراص توص تعمس ذإ
 .جرفلا ءاج دق نأ تفرعو ءادجاس تررخف :لاق «رشبأ «كلام

 بهذف ءرجفلا ىلص نيح انيلع هللا ةبوتب سانلا يو هللا لوسر نذآو :لاق

 ىعسو ءاّسرف ىلإ لجر ضكرو «نورشبم يجاص وحن بهذو ءاننورشبي سانلا
 املف «سرفلا نم عرسأ توصلا ناكف «لبحلا ىلع قوأ ىح ءملسأ نم عاس

 ام هللاو «ةراشب هايإ امقوسكف (يبوث تعزن «يرشبي هتوص تعمس يذلا نءاح

 كي هللا لوسر مميتأ تقلطنا مث ءامهتسبلف نييوث ترعتساو ءامهريغ ذئموي كلمأ
 تلحد ّىح «كيلع هللا ةبوت كنهيل :نولوقي «ةبوتلاب ٍنورشبي سانلا ناقلتو
 للا ديبع نب ةحلط ىلإ ماقف «سانلا هلوح سلاح يي هللا لوسرو ءدجسملا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا د4

 بعك ناكف :لاق .هريغ نيرحجاهملا نم لحر يلإ ماق ام هللاوو «ينأنهو ينايحف

 .ةحلطل اهاسني ال كلام نبا
 نم قربي ههحوو «يل لاق هي هللا لوسر ىلع تملس املف :بعك لاق

 كدنع نمأ :تلق :لاق ,««كممأ كتدلو ذنم كيلع رم موي ريخع رشبأ» :رورسلا

 هللا لوسر ناكو :لاق .«هللا دنع نم لب» :لاق هلا دنع نم مأ هللا لوسر اي

 املف :لاق .هنم كلذ فرعن انكو :لاق .رمق ةعطق ههحو نأك رشبتسا اذإ لع

 علخغأ نأ لجو زع هللا لإ بوت نم نإ هللا لوسر اي :تلق هيدي نيب تسلح

 ضعب كيلع كسمأ» :© هللا لوسر لاق «هلوسرو هللا ىلإ ةقدص «يلام نم

 اي :تلقو «ربيخب يذلا يمهس كسمم ينإ :تلق لاق «كل ريخ وهف ,كلام

 الإ ثدحأ ال نأ هللا ىلإ ىبوت نم نإو ,«قدصلاب يناحب دق هللا نإ هللا لوسر

 ذنم ثيدحلا قدص يف هللا هالبأ سانلا نم ادحأ ملعأ ام هللاو «تييح ام اقدص

 نم تدمعت ام هللاو هللا نالبأ امم لضفأ كلذ هي هللا لوسرل كلذ تركذ

 يظفحي نأ وجرأل ينإو ءاذه يموي ىلإ هل هللا لوسرل كلذ تركذ ذنم ةبذك

 .يقب اميف هللا
 ١ وردد 2 2

 ِراَصنأْلاَو َتيِرجَهْمْلَو يبل َلَع ُهَّللأ ب اَندَقَل 9 ىلاعت هللا لزنأو

 زم قيرف تو غيب ةاكس ام دعب نم رد ةعاس نأ ُهوُعَبأ ه<ريذلا
 3 هم 2ك

 ...4 أوفلخ تريزلا ةَحّلَكل َلَعَو ٌيِحَّرُفوُدَر ّرهب رهنإ َمهيَلَع بات مث
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 .2 4« تريِقِدّصلآ َعَم أوُنوُكَو » هلوق
 تناك مالسإلل ياده نأ دعب طق ةمعن ىلع هلل معنأ ام لوف :بعك لاق

 كلهأف ءهتبذك نوكأ ال نأ ,ذئموي هته هللا لوسر قدص نم يسفن ف مظعأ

 لزنأ نيح هوبذك نيذلا يف لاق ىلاعتو كرابت هللا نإف ءهوبذك نيذلا كله امك

 ْمِهَلِإ َرُثَلَعنَأ اَذإ مك ِهّلآِب َنوُفِلَحَيَس » :لاق هدحأل لاق ام رش يحولا

 ١١( ةيآ :ةبوتلا ةروس 21١1١1 ١١9(.



 -1 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 دج

- 

 امي ْءاَرَج ُمَثَهَج قُم سجر مَن | مَع أوُصرعَأَف َمَبْنَع مجع أوُضرَعُتِل

 مُهَْع اَوَصَرَت نإف َمُجَنَع اضل كحل نوفل اج يروسسكب اونا
 ."' 4« تريقسفلا ٍمَوَقْلا ِنَع ىَصَرَي ال هللا كرِإَف

 ع هللا لوسر مهنم لبق نيذلا ءالؤه رمأ نع ةثالثلا اهيأ انفلح انكو :لاق

 ىضق ىح ءانرمأ يه هللا لوسر ًاجرأو محل رفغتساو ءمهرذعف هل اوفلح نيح

 ." 4 أوُقلُخ تريزا ةَحَلَكلَ َلَعَو » :هللا لاق كلذبف ءىضق ام هيف هلل

 انايإ هفيلختل نكلو ةوزغلا نع انفلختل انفيلخت نم هللا ركذ يذلا سيلو

 "7 هنم لبقف «هيلإ رذتعاو ءهل فلح نمع انرمأ هئاحرإو

 اهمالسإو فيقث دفو رمأ
 عست ةنس ناضمر رهش يف

 مدقو ءناضمر يف كوبت نم ةنيدملا كدي هللا لوسر مدقو :قاحسإ نبا لاق

 ظ .فيقث دفو رهشلا كلذ يف هيلع

 نب ةورع هرثأ عبتا ,مهنع فرصنا امل نه هللا لوسر نأ مهثيدح نم ناكو

 ىلإ عجري نأ هلأسو ملسأف «ةنيدملا ىلإ لصي نأ لبق هكردأ يح «يفقثلا دوعسم

 ,«كولتاق مهفإ» -هموق ثدحتي امك- كيو هللا لوسر هل لاقف «مالسإلاب هموق

 اي :ةورع لاقف ءمهنم ناك يذلا عانتمالا ةوخن مهيف نأ هللا لوسر فرعو

 )١١( ةيآ :ةبوتلا ةروس )2926 45(.

 )١١4(. ةيآ :ةبوتلا ةروس (؟)

 259541 يف هفارطأو (؟07517) ثيدح - اياصولا باتك )4١/57( يراحخبلا هجرخأ (99)

 قتال فكل تومل كرف ,لهدخن ثللطل تقم 05

 - )5١50/5 ملسمو (ال[؟5 53.6 ثتكهه ءك5ال4 فكالال ءا“

 )5١١7( (577/17) دواد وبأو (؟0/59/0ه9) ثيدح - ةبوتلا باتك (9

 (41554) قازرلا دبعو ١55( - 5١١؟/5) يئاسنلاو (7587 -- ؟0/١81) يذمرتلاو
 .(؟05- ؟/9/0) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو
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 .مهراكبأ نم مهيلإ بحأ انأ هللا لوسر

 ىلإ هموق وعدي جرخف :اعاطم اًببحم كلذك مهيف ناكو :قاحسإ نبا لاق

 دقو «هل ةيلع ىلع محل فرشأ املف «مهيف هتلرتمل ؛هوفلاخي ال نأ ءاجر مالسإلا

 مهس هباصأف هحو لك نم لبنلاب هومر «هنيد مهل رهظأو «مالسإلا ىلإ مهاعد
 يب وخأ ,فوع نب سوأ هل لاقي مهنم لحر هلتق هنأ كلام ونب معرتف .هلتقف

 «كلام نب باتع نب نم ,مهنم لحجر هلتق هنأ فالحألا معزتو «كلام نب ملاس

 هللا مركأ ةمارك :لاق ؟كمد يف ىرت ام :ةورعل ليقف «رباج نب بهو هل لاقي

 لوسر عم اولتق نيذلا ءادهشلا ف ام الإ يف سيلف «يلإ هللا اهقاس ةداهشو ءامب

 لاق هي هللا لوسر نأ اومعزف ءمهعم ينونفداف ؛,مكنع لحري نأ لبق كي هللا
 .«هموق يف نيساي بحاص انمكل هموق يف هلثم نإ» :هيف

 ال هنأ اوأرو «مهنيب اورمتئا مهفإ مث ءاًرهشأ ةورع لتق دعب فيقث تماقأ مث
 ١ َِع 5 55

 .©” اوملسأو اوعياب دقو برعلا نم ملوح نم برحب مهل ةقاط

 نب ورمع ناكو .ءيش امهنيب يذلا ءورمع نب ليلاي دبعل اًرجاهم ناك جالع

 .هراد لخد يح ورمع نب ليللاي دبع ىلإ ىشمف «برعلا ىهدأ نم ةيمأ

 ليلاي دبع لاقف :لاق يلإ جرحا :كل لوقي ةيمأ نب ورمع نإ هيلإ لسرأ مث
 ءكراد يف افقاو اذ وه اهو «معن :لاق ؟يلإ كلسرأ ورمعأ !كليو :لوسرلل

 جرخف «كلذ نم هسفن يف عنمأ ناك ورمعل هنظأ تنك ام ءيشل اذه نإ :لاقف

 هنإ ةرجه هعم تسيل رمأ انب لزن دق هنإ :ورمع هل لاقف هب بحر هآر املف «هيلإ

 تسيلو اهلك برعلا تملسأ دقف «تيأر دق ام لحرلا اذه رمأ نم ناك دق

 لاقو ءاهنيب فيقث ترمتئا كلذ دنعف مكرمأ يف اورظناف «ةقاط مهيرحب مكل

 امهالك (؟١٠ 5/5) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو (19/7) «هخيرات» يف يربطلا هجرخأ )١(
 عمو - مه/هو «ةياهنلاو ةيادبلا» ف ريثك نبا ظفاحلا هركذو «قاحسإ نبا قيرط نم

 .السرم يرهزلا نع ١( 48/7) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأو
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 الإ دحأ مكنم جرخي الو ءبرس مكل نمأي ال هنأ نورت الفأ :ضعبل مهضعب

 اولسرأ امك ًالحر هي هللا لوسر ىلإ اولسري نأ اوعمجأو مهنيب اورمتأف عطتقا

 ءدوعسم نب ةورع نس ناكو «ريمع نب ورمع نب ليلاي دبع اوملكف «ةورع
 عنص امك عجر اذإ هب عنصي نأ يشخ و «لعفي نأ ىبأف هيلع كلذ اوضرعو

 هعم اوثعبي نأ اوعمجأف الاجر يعم اولسرت ىح ًالعاف تسل :لاقف .ةورعب

 :ليلاي دبع عم اوثعبف «ةتس اونوكيف كلام ٍئب نم ةثالثو «فالحألا نم نيلحر

 «بتعم نب ةملس نب ناليغ نب ليبحرشو «بتعم نب بهو نب ورمع نب مكحلا
 ءراسي نب اخأ «نامهد دبع نب رشب نب صاعلا يبأ نب نامثع كلام ٍئب نمو

 دا

 ثراحلا نب احأ «ةعيبر نب ةشرخ نب ريمنو ملاس ئب احأ ءفوع ئب سوأو

 ةيشحخ الإ مهب جرخي لو ؛,مهرمأ بحاصو موقلا بان وهو «ليلاي دبع ممي جرخف

 ىلإ اوعحر اذإ مهنم لحر لك لغشي يكل دوعسم نب ةورعب عنص ام لثم نم
 .هطهر فئاطلا

 هتبون ف ىعري «ةبعش نب ةريغملا اهب اوفلأف «ةانق اولزن «ةنيدملا نم اوند املف

 رشبيل دتشي ربضو «نييفقثلا دنع هتيعر تناكو هي هللا لوسر باحصأ باكر

 لوسر ىلع لحدي نأ لبق قيدصلا ركب وبأ هيقلف هيلع مهمودقب كيج هللا لوسر

 طرشي نأب مالسإلاو ةعيبلا نوديري اومدق دق نأ فيقث بكر نع هربخأف هيو هللا

 مهموق يف اًباتك 6 هللا لوسر نم اوبتتكيو ءاطورش كي هللا لوسر مهل
 ىلإ ئقبست ال هللاب كيلع تمسقأ :ةريغملل ركب وبأ لاقف مهلاومأو مهدالبو

 لوسر ىلع ركب وبأ لحدف ةريغملا لعفف .هثدحأ انأ نوكأ يح هِّيَي هللا لوسر

 رهظلا حورف «هباحصأ ىلإ ةريغملا جرح مث هيلع مهمودقب هربحأف يي هللا
 املو «ةيلهاجلا ةيحتب الإ اولعفي ملف تم هللا لوسر نوبحي فيك مهملعو «مهعم

 ءنومعزي امك «هدجسم ةيحان ف ةبق مهيلع برض لع هللا لوسر ىلع اومدق

 يع هللا لوسر نيبو مهنيب يشعي يذلا وه «صاعلا نب ديعس نب دلاخ ناكف

 ال اوناكو «هديب مهياتك بتك يذلا وه دلاخ ناكو «مهياتك اوبتتكا بح
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 اوملسأ يح «دلاخ هنم لكأي يح هي هللا لوسر دنع نم مهيتأي اماعط نومعطي

 ؛ةيغاطلا مهل عدي نأ © هللا لوسر اولأس اميف ناك دقو «ممياتك نم اوغرفو

 اوحرب امف مهيلع كلذ أ هللا لوسر ىبأف ؛نينس ثالث اهمدهي ال ءتاللا يهو

 ىبأف ؛مهمدقم دعب اًدحاو اًرهش اولأس نح مهيلع ىبأيو «ةنس ةنس هنولأسي

 اوملستي نأ نورهظي اميف كلذب نوديري امنإو ءىمسم ائيش اهعدي نأ مهيلع

 اهمدهي مهموق اوعوري نأ نوهركيو مهيرارذو مهئاسنو مهئاهفس نم اهكرتب

 برح نب نايفس ابأ ثعبي نأ الإ هيي هللا لوسر ىبأف ؛مالسإلا مهلخدي ىح
 نم مهيفعي نأ ةيغاطلا كرت عم هولأس اوناك دقو ءاهامدهيف ةبعش نب ةريغملاو

 رسك امأ : هيي هللا لوسر لاقف «مهيديأب مهفاثوأ اورسكي ال نأو «ةالصلا

 هيف ةالص ال نيد يف ريخ ال هنإف «ةالصلا امأو هنم مكيفعنسف مكيديأب مكناثوأ

 .ةءاند تناك نإو ءاهكيتؤنسف دمحم اي :اولاقف

 يبأ نب نامثع مهيلع رمأ ءمهباتك هيو هللا لوسر مهل بتكو اوملسأ املف

 يف هقفتلا ىلع مهصرحأ ناك هنأ كلذو ءانس مهثدحأ نم ناكو «صاعلا

 دق ينإ :هللا لوسر اي كي هللا لوسرل ركب وبأ لاقف «نآرقلا ملعتو ؛مالسإلا

 .©” نآرقلا ملعتو «مالسإلا يف هقفتلا ىلع مهصرحأ نم مهنم مالغلا اذه تيأر

 :فيقث عم لالب ةصق

 نب نايفس نب ةيطع نب هللا دبع نب ىسيع نيثدحو :قاحسإ نبا لاق

 عم انمصو انملسأ نيح- انيتأي لالب ناك :لاق ,مهدفو ضعب نع «يفقثلا ةعيبر

 وي هللا لوسر دنع نم انروحسو انرطفب -ناضمر نم يقب ام هي هللا لوسر

 لوسر تكرت دق :لوقيف «علط دق رجفلا ىرنل انإ لوقنل انإو ءروحسلاب انيتأيف

 سمشلا ىرن ام :لوقنل انإو ءانرطفب انيتأيو ءروحسلا ريخأتل رحستي تي هللا

 نبا ظفاحلا هركذو قاحسإ نبا قيرط نم (38-- 917/9) هخيرات» يف يربطلا هجرحأ )١(

 .قاحسإ نبا نع (78- 10//ه) «ةياهنلاو ةيادبلا » يف ريثك
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 يف هدي عضي مث قي هللا لوسر لكأ ىح مكتئج ام :لوقيف دعب تبهذ اهلك
 .© اهنم مقتليف «ةنفحلا

 نب هللا دبع نب فرطُم نع ءدنه يبأ نب ديعس ئثدحو :قاحسإ نبا لاق
 هللا لوسر يلإ دهع ام رخآ نم ناك :لاق «صاعلا يبأ نب نامثع نع ءريخشلا

 سانلا ردقأو ,ةالصلا ف زواجت ,نامفع اي» :لاق نأ فيقث ىلع يئثعب نيح 4

 .2«ةجاحلا اذو فيعضلاو ,ريغصلاو «ريبكلا مهيف نإف ,مهفعضأب
 :تاللا مده

 نيعجار مهدالب ىلإ اوههجوتو «مهرمأ نم اوغرف املف :قاحسإ نبا لاق
 مده يف «ةبعش نب ةريغملاو برح نب نايفس ابأ مهعم يي هللا لوسر ثعب
 مدقي نأ ةبعش نب ةريغملا دارأ فئاطلا اومدق اذإ يح ؛موقلا عم انحرخف «ةيغاطلا
 وبأ ماقأو «ءكموق ىلع تنأ لحدا :لاقو ؛هيلع نايفس وبأ كلذ ىبأف «نايفس ابأ

 ماقو «لوعملاب اهرضي اهالع ةبعش نب ةريغملا لخد املف «مدهلا يذب هل اب نايفس

 جرخو «ةورع بيصأ امك باصي وأ ىمري نأ ةيشحخ «بتعم ونب هنود هموق
 :نلقيو اهيلع نيكبي اًرسح فيقث ءاسن
 ©ءا م ا اونسنسسسحي عاضرلا اهملسأ عافد نيكبصل

 امأ ؛كل اّماو :سأفلاب ابرضي ةريغملاو نايفس وبأ لوقي :قاحسإ نبا لاق

 )١( ريبكلا يف يناربطلا هجرخأو (9/© ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ )107/
  )4.(51/؟) (دئاوزلا عمجم) يف يمئيحلا هركذو (444) مقر

 يديمحلاو (487) )717/١( هجام نباو (51/4) دمحأ هجرخأ نسح هدانسإ (5)
 دمحأو (5؟/7) يئاسنلاو (551) دواد وبأ هحرخأو )١١8( ةعزخ نباو «(405)
3070751/5). 

 /5) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو ٠٠١(« - هو/) «هخيرات» ف يربطلا هحرخأ ()

 قيرط نم (40/5) (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو «(205-5--4
 .قاحسإ نبا
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 اهيلحو نايفس يبأ ىلإ لسرأ اهيلحو الام ذحأو «ةريغملا اهمده املف ؛كل

 .عزجلاو بهذلا نم اهلامو (عومجب

 :براقو حيلم يبأ مالسإ
 8 هللا لوسر ىلع امدق دوسألا نب براقو ةورع نب حيلم وبأ ناك دقو

 ءيش ىلع مهعماجي ال نأو «فيقث قارف ناديري ةورع لتق نيح «فيقث دفو لبق
 هلل ىلوتن :الاقف ««امتئش نم ايلوت» :َِيِع هللا لوسر امهل لاف املسأف ادبأ

 انلاخو :الاقف «؟برح نب نايفس ابأ امكلاخو» : د هللا لوسر لاقف هلوسرو

 .برح نب نايفس ابأ

 مده ىلإ ةريغملاو نايفس ابأ يي هللا لوسر هجوو فئاطلا لهأ ملسأ املف

 انيد ةورع هيبأ نع يضقي نأ ةورع نب حيلم وبأ تي هللا لوسر لأس ةيغاطلا

 نب براق هل لاقف «معن كني هللا لوسر هل لاقف «ةيغاطلا لام نم هيلع ناك

 مأو بأل ناوخأ دوسألاو ةورعو «هضقاف هللا لوسر اي دوسألا نعو «دوسألا

 اي يؤ هللا لوسرل براق لاقف اكرشم تام دوسألا نإ :ِكي هللا لوسر لاقف

 يذلا انأ امنإو «يلع نيدلا امنإ هسفن ئيعي «ةبرق اذ املسم لصت نكل هللا لوسر

 لام نم دوسألاو ةورع نيد يضقي نأ نايفس ابأ يي هللا لوسر رمأف هب بلطأ

 نأ كرمأ دق كلي هللا لوسر نإ :نايفس يبأل لاق اهام ةريغملا عمج املف «ةيغاطلا

 .امهنع ىضقف ءامهنيد دوسألاو ةورع نع يضقت
 :مهل بتك يذلا يو هللا لوسر باتك ناكو :فيقثل مالسلا هيلع هباتك

 هاضع نإ :نينمؤملا ىلإ هللا لوسر «يبنلا دمحم نم :ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نإف «هبايث عرنتو دلجي هنإف ؛كلذ نم ائيش لعفي دجو نم ءدضعي ال هديصو جو

 .كَقَو يبلا رمأ اذه نإو .دمحم يبنلا ىلإ هب غلبيف ذخؤي هنإف كلذ ىدعت

 ءدحأ هدعتي الف «هللا دبع نب دمحم لوسرلا رمأب :ديعس نب دلاح بتكو

 .2" 88 هللا لوسر دمحم هب رمأ اميف هسفن ملظيف

 ص) (ريسلاو يزاغملا راصتخا) ف (رردلا)و «5995/5(2) ريثألا نبال لماكلا :رظني )١(



 ١ قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 عست ةنس سانلاب ركب يبأ جح
 بلاط يبأ نب يلع 2 يبنلا صاصتخاو

 هيلع هللا ناوضر
 هنع ةدارب لوأ ةيدأتب

 اذو لاوشو ناضمر رهش ةيقب هيي هللا لوسر ماقأ مث :قاحسإ نبا لاق

 :مهححح نيملسملل ميقيل «عست ةنس نم جملا ىلع اريمأ ركي ابأ ثعب مث ةدعقل

 هعم نمو هيَ ركب وبأ جرخف .مهجح نم مهلزانم ىلع كرشلا لهأ نم سانلاو
 .نيملسملا نم

 ,دهعلا نم نيكرشملا نيبو هي هللا لوسر نيب ام ضقن يف ةءارب تلزنو
 فاخي الو ءهءاج دحأ تيبلا نع دصي ال نأ :مهنيبو هنيب اميف هيلع اوناك يذلا

 «كرشلا لهأ نم سانلا نيبو هنيب اماع ادهع كلذ ناكو «مارحلا رهشلا يف دحأ

 ىلإ ءصئاصح برعلا لئابق نيبو هلي هللا لوسر نيب دوهع كلذ نيب تناكو
 نم لوق قو «كوبت يف هنع نيقفانملا نم فلخت نميفو هيف تلتف «ةامسم لاجآ
 نورهظي ام ريغب نوفختسي اوناك ماوقأ رئارس اهيف ىلاعت هللا فشكف «مهنم لاق

 هلل َنِم ةَءاَرِب » :لجو زع لاقف ءانل مسي مل نم مهنمو انل يمس نم مهنم
 3 دهعلا لهأل يأ ا" 4 َنِكِرْفُمْلآ نم مُثدَهَع َنيِذلا ىلإ َءماوُسَرَو

 مر ٌريَغ زكدأ اَوُمَلْعآَو رب هّتبَأ َدَعَب :زأ ٍضْرَألا ىف أوُحيِسَف ط:كرشلا,لهأ
 َمَوَي 0 ىلإ ولوُسَرَو هللا حرم نذأَو َنيرِفكل ىرخم هلل أَو هّللآ

 :ةجحلا هذه دعب يأ 4 رُهأوُْسَرَو َنكِرْشُمْلآ ني :مَىرَب هلآ نأ ربكألا جك

 وَّنأ ىزجمُم ريع مكن اوملعأَ ميكو نإ كَل ريح َوُهَف مِن انِإَف »
 ص 3

 4 َنكِرْشُمْلا َن ََنِم متدِهنَع . < ريذلا ّلِإ ميلأ ٍِاَدَعب أورفك َنيِذلا ِرْشبَو

 4١(. -50/) ةياهنلاو ةيادبلاو (205
 ١١( ةيآ :ةبوتلا ةروس )١(.

 .(4 (5) ةيآ :ةءارب ةروس (؟١)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 أوُرهُظُي لَو انيَس ٌمكوصقعَي مل مَ 2 :ىمسملا لحألا ىلإ صاخلا دهعلا يأ

 َذِإَف َنيِقَتُمْلآ ٌبِحْن هلآ نإ ْمِهَدُم َلِإ مه َدَهَع َمِهيَلِإ أَوُمَت هَيَأف اَدَحَأ ْمُكيَلَع

 أوُلُتقاَف » :ءالحأ مه ٍبرض يل ةعيرألا ينعي 4 ُمْرْخأ ربْشألا حلف
 لَك يهل اوُدُعَقآَو مه ورصَحأَو ْمِهوُذْحَو ٌمِهوُمتدَجَو ُتِيَح َنِيرْمُمْلا

 هللا نإ ٌمُهَليِبَس 1 ةرَكََرلَأ اَوَتاَءَو َةرَلَّصلَا اوُماَقأَو أوُباَت نإ ٍراَصِرم

 كترمأ نيذلا ءالؤه نم يأ ” 4 سريكرْشُمْلآ َنْم ُدَحَأ ْنِإَو ٌميِحَر ُروُفَع
 لهآ يه ص

 َكِلَذ ُْدَكَمْأَم هَعلبَأ م رك لل ملك عمم َقَح زيبا كراَجتسأ ١ :مهلتقب
 7 م تح َوُمَلعَي ال مَوَق مُّأب

 مه اوناك نيذلا .4 َنيكِرَتُملِل ُنوُكَي فيك » :ىلاعت لاق مث

 رهشلا يف الو ,ةمركلا يف مهوفيخت الو مكوفيخي ال نأ املا دهحلا ىلع مضأو

 ٍدِجَسَمْلا َدنِع َم َمَثدَهنَع تريذلا الإ َءولوُسَر َدنِعَو ِهَللأ َدنِع دمع » مارحلا

 مهدهعو شيرق دقع يف اولخد اوناك نيذلا ركب نب نم لئابق يهو .(4 مار

 الإ اهضقن نكي ملف «شيرق نيبو ِ# هللا لوسر نيب تناك يلا ةدملا ىلإ ةيبيدحلا موي
 يو يل لا نع لماذ نب رك قف نم لمذا ون مهو «شير نم يتلا اذه

 2 تلم لإ ركب نب نع شتا نيا نم دوما ماني رب «يصديتو شيرت

 .04 تيقتُملا بحل َنإ ْمُه أوُميِقَتَس سف ْمُكَل أوُمدَقَتَس

 نذل نيكرشلا يأ " 4 مكي اوه نإو فيك ١ :ىلاعت لاق مث

 .0 4 ٌدّمذ الو الإ مكيف أوُبقَ ري ال ١ ماعلا كرشلا لهأ نم ةدم ىلإ مهل دهع ال

 .(6© «5) ةيآ :ةءارب ةروس )0غ(

 )١١( «ه) ةيآ :ةءارب ةروس 5(.

 .(5) ةيآ :ةءارب ةروس (؟99)

 .(7) ةيآ :ةءارب ةروس (4)
 .(ا/) ةيآ ةءارب ةروس (5)

 .(ا/) ةيأ ةءارب ةروس (59)

 .(8) ةيآ ةءارب ةروس (0)

 نبا قيرط نم (597/5) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هحرخأ ((8) ةيآ ةءارب ةروس (8)



 نكن قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 عدحألا قورسم وبأ وهو «ينادمهلا كلام نب عذحألا لاق .دهعلا :ةمذلاو

 :هيقفلا

 اركنمو انيلإ افورعم ضرألا نم اوزواجت نأ ةمذ انيلع ناكو

 .ممذ :اهعمجو هل تايبأ ةثالث يف تيبلا اذهو

 اَورَتْشَأ توقيف ممركَأَو َمُهْبوُلُق ىَأَتَو مهِهوْفأب مُكَتوُضَرُي 9
 َنوُلَمْعَي اونا اَم َءاس مج لبس ِنَع أوُدَصَق ًاليلق اًَمث هلأ ِتَياَع

 أوبات نإف ودم مه كلبا مذ الو الإ ِنيؤُم ىف َنوُقرَ ا

 ِمَوَقِل ت يآ ْلِضَفُتَو نيدللا يف َمُكماَوْخِإَف و ّرلآ اَوَتاَدَو ةوَلّصلآ أوُماَقََو
 .4”2 َنوُمَلَعَي
 :ةءارب ةيدأتب يلع صاصتخا

 يبأ نع فينح نب دابع نب ميكح نب ميكح نثدحو :قاحسإ نبا لاق
 ,كيو هللا لوسر ىلع ةءارب تلزن امل :لاق هنأ «هيلع هللا ناوضر ىلع نب رفعح
 ول هللا لوسر اي :هل ليق «جحلا سانلل ميقيل قيدصلا ركب ابأ ثعب ناك دقو

 اعد مث ؛««يتيب لهأ نم لجر الإ ينع يدؤي ال» :لاقف ركب يبأ ىلإ امب تثعب
 ردص نم ةصقلا هذمي جرخا» :هل لاقف «هيلع هللا ناوضر بلاط يبأ نب يلع
 رفاك ةنجلا لخدي ال هنأ ,ىنمب اوعمتجا اذإ رحنلا موي سائلا يف نذأو .ةءارب

 دنع هل ناك نمو .نايرغ تيبلاب فوطي الو ,كرشم ماعلا دعب جحي الو

 هللا ناوضر بلاط يبأ نب يلع جرخف «هتدم ىلإ هل وهف دهع كيو هللا لوسر

 وبأ هآر املف قيرطلاب ركب ابأ كردأ يح ءءابضعلا كيو هللا لوسر ةقان ىلع هيلع

 ركب وبأ ماقأف ءايضم مث ءرومأم لب :لاقف ؟رومأم مأ ريمأأ :لاق قيرطلاب ركب

 اوناك يلا ,جحلا نم مههلزانم ىلع ةنسلا كلت ف كاذ ذإ برعلاو جحلا سانلل

 .«ةياهنلاو ةيادبلا» ف ريثك نبا ظفاحلا هركذو «قاحسإ

 )١١28(. ةيآ ةءارب ةروس )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 يف نذأف ؛هذ بلاط يبأ نب يلع ماق ءرحنلا موي ناك اذإ يح «ةيلهاجلا يف اهيلع

 الو «رفاك ةنحلا لدي ال هنإ «سانلا اهيأ :لاقف «هللا لوسر هب هرمأ يذلاب سانلا

 هللا لوسر دنع هل ناك نمو «نايرع تيبلاب فوطي الو ءكرشم ماعلا دعب جحب

 عجريل ؛مهيف نذأ موي نم رهشأ ةعبرأ سانلا لحأو :هتدم ىلإ هل وهف دهع ©

 دنع هل ناك دحأ الإ ةمذ الو كرشمل دهع ال مث ,مهدالب وأ مهنمأم ىلإ موق لك

 ءكرشم ماعلا كلذ دعب جحي ملف .هتدم ىلإ هل وهف «ةدم ىلإ دهع م هللا لوسر

 .2 كي هللا لوسر ىلع امدق مث .نايرع تيبلاب فطي ملو

 لهأ نم كرشلا لهأ نم ناك نميف ةءارب نم اذه ناكف :قاحسإ نبا لاق

 .ىمسملا لجألا ىلإ ةدملا لهأو ماعلا دهعلا

 نيكرشملا داهجب رمألا
 نم ضقن نمم «كرشلا لهأ داهجب هَ هلوسر هللا رمأ مث :قاحسإ نبا لاق

 برض يلا رهشأ ةعبرألا دعب ماعلا دهعلا لهأ نم ناك نمو «صاخلا دهعلا لهأ

 الآ » قامت لاقف «هئادعب لتقيف مهنم داع اهيف اودعي نأ الإ الحأ مهل

 ا مهت ٍلوُسرلأ جار اوُمَمَو همي اوك امو حو

 وأ
 ص

 َتَييِمْؤُم ِمَوَق َروُدَص ِفْشَيَو ره 0 مِهَرو يدب هللا

 ءاَشَي ٠ نَم ْىَلَع » :كلذ دعب نم يأ 4 هلآ ُبوُنَيو ْمِهِبوُلُف طبع ٍتِهْذُيَو

 مكس أوُدَهَج ني هلل مّلْعَي اًمَلَوأوُكرتُت نأ َُبِمَح أ ديكس مَع هلآ

 اَمب ٌريِبَح ُهَللآَو ةَجيِلَو َنيِيِمْؤُمْلا اَلَو -4ِِإوُسَر او هلل نوُد نِم أوُدِحَتَي َرَلَو

 - ؟9/ه) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو )57/١١( «هريسفت» ف يربطلا هجرخأ 01(

 «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو «قاحسإ نبا قيرط نم امهالك مه

 يربطلا ريرح نباو :.(7078/15) (5870/5) ملسم هجرخأو .(45 - ؛:/ه)

 .(68/5) يقهيبلاو 00/١١ - ١1١5(

 )١7- ١5(. ةيآ :ةبوتلا ةروس (؟)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 00 اسس 2

 :تيبلا ةرامع مهءاعدا شيرق ىلع دري نآرقلا

 دول ةانقسو (مرخلا لمأإ انإ :شيرق لوق ركذ مث :قاحسإ نبا لاق
 سمس رموراتد م

َ- 

 رمعي اأو كلا ىلع تسيل مكترامع ذأ يأ :«رجألاِم ولو للاب رت ماء

 اأو رحل موو هللاب تَرَماَع َنَم © .اهقحب اهرمعي نب يأ هللا دجاسم

 ٌَسَعَف )ف اهرامع كنلوأف يأ:4 هلآ الِإ شح َمَلَو ة رَكَرلأ َناَءَو ةْؤَل

 ."7قح :هللا نم ىسعو "7 4 ِتِدَئهْملآ َنِ م أوُتوُكَي نأ َكِتَلْو

 نمك مار ٍدِجَسَمْل ةَراَمِعَو جال ةياقس َملَعَجَأ » :ىلاعت لاق مث

 ("” 4 هلآ َدنِع َندْوَتَسَي ا هلا ٍليِبَس ىف َدَهَجَو رجلا ِمَويلآَو هللا َنَماَ
 لون امو مهودع نع مهيلوتو يف ناك امو نينح رك ىلإ هت قح ةمصقلا م

 الق ٌسَحع توُكرَشُملآ اَمنِإ ل :ىلاعت لاق مث ءمهلذاخت دعب هرصن نم ىلاعت هللا

 نأ كلذو © 4 َةَليَع ْمُتفِح َّنِإَو ادم َمِهِباَع َدَعَب َماَرَحْلآ َدِجَسَمْلآ اوُبَرَقَي

 بيصن انك ام نبهذيلو «ةراجتلا نكلهتف «قاوسألا انع نعطقنتل :اولاق سانلا

 ٌميكَح ٌريِلَع هلا تر 56 نإ :لحو زع هلل لاف «قفارملا نم اهيف
28 

 مرح ام َنوُمَرَت الو .رخآلا ِمْوَيلأب الو ِهّللاب َنوُنيَؤُي ال تيد ذلا اوُلجَف
 ٍّنَح بكل أوتو رينا نب ٍقحْلآ نيد َتوُفيِدَي و رُهَلوُسَرَو هللا

 (” « وُرْعَص ّمُهَو يي نع َةَيْرِجْل أوُطَعُي

 َّكلآ

 ا

 )١( ةيآ :ةبوتلا ةروس ١5 0-1١59(« (هريسفت) يف يربطلا هجرخأو )771/5( 59501 ١(.

 )١( ةيآ :ةبوتلا ةروس )١8(.
 .قاحسإ نبا نع )١170170( (”375/5) «هريسفت» يف يربطلا هحرحأ (9)

 )2١8 ١9(. ةيآ :ةبوتلا ةروس (:4)

 )١8(. ةيأ :ةبوتلا ةروس (0)

 .(؟83) ةيآ :ةبوتلا ةروس (79)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 عطق امم. هللا مهضوعف «قاوسألا عطق نم متفوخت امم ضوع اذه يفف يأ

 .ةيزحلا نم «باتكلا لهأ قانعأ نم مهاطعأ ام ء«كرشلا رمأب مهنع

 :نيباتكلا لهأ يف لزن ام

 هلوق ىلإ م | يح ءهيلع ةيرفلاو رشلا نم مهيف امب نيياتكلا لهأ ركذ مث

 سانل ومأ َنوَُأَي ِناَبَهُرلَأَو ٍراَبخألا م : اريك َّنِإ 8 :لاعت
 ١ تروكي تيِذَلاَو هَل ٍليِبَس نع َتوُدُمَيَو ٍلِطَبْلاب
 ."' « ميل ويلأ باَّدَعي مهرها ليس ىف اجبوُقِفحُي لَو ةَضِفْلَاَو

 هيف تثدحأ برعلا تناك امو ؛ءيسنلا ركذ مث :ءيسنلا يف لزن ام

 اهم لا لح ام مرحيو :روهشلا نم للاعت هلل مرح ام لح ناك ام ءيسنلاو

 لَ يهل صحح يف ره َرََع انآ هلآ دمع روهشلا دع نإ ) :لاقف
 ملا فلا نيِدلا كلِلاَذ مرح ًةعترأ اني ضرألاو تمس

 أ :امارح امنالح الو ءالالح اهمارح اولعجت ال يأ :© « َرُكَسشنأ ّنيِف
 قدير و ةوعصب ارئاك يذلا 4 مَآ ام ل كرسشلا لهأ لعق امك
 أوُِطاَوُيَل مَع مُمَتوُمرحنو ماع تول اوُرقُك تينَلآ هب ُلَصُي رفكلا

 ال ُهَّآَو رهِطَمَعُأ و وس ْمُهَل حرير هللا َمَّرَح ام أولحيف ُهَللآ َمّرَح اَم َةَّدِع
 .24©2 تيرفتكلا َمْوَقْلا ىِدِهَي

 :كوبت يف لزن ام
 نم اومظعأ امو ءاهنع نيملسملا لقاثت نم اهيف ناك امو كوبت ركذ مث

 نم قفان نم قافنو ؛مهداهج ىلإ هك هللا لوسر مهاعد نيح «مورلا ةوزغ
 مهئادحإ نم مهيلع يعن ام مث «داهجلا نم هيلإ اوعد ام ىلإ اوعد نيح «نيقفانملا

 أورفنآ كل لبق اّذِإ ركل اَم أوُنَماَء تريِذَلأ اَهّيأتَي 9 :ىلاعت لاقف «مالسإلا يف ل عع ل

 )١( ةيآ :ةبوتلا ةروس )55(.

 )١( .(؟75) ةيآ :ةبوتلا ةروس

 ) )1.(؟10/) ةيآ :ةبوتلا ةروس

٠8 



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ْمكَبْذَحُي » :ىلاعت هلوق ىلإ ةصقلا مث "4 ضّرألآ ىلإ مَنِ
 ةوُرَصِعَت الإ ) :ىلاعت هلوق ىلإ ."'4 ْمكَريَع اَمْوق َلِوَبتسيو امي اَباَذَع

 0-2 د ير بس اس ع 0 ََ
 (ِراَكْلا ىف امه ْذِإ نينا نان اوُرفك نيذلا ُهَجَرْخَأ َذِإ هللا هرصَت ٌدَقَف 5

 ول » :قافنلا لهأ ركذي يَ هيبنل ىلاعت لاق مث :قافنلا لهأ يف لزن ام

 ةَقشلا ْمِهَلَع تَدْعَب نكلو َكوُعبْاَ اًدِصاَق اَرَفَسَو يرق اًضَرَع ناك

 مَلعَ ُهَللاَو م ةجَسْفنَأ َنوُكلُج ُْكَعَم انِجَرَخ اعطت ول ِهَللب وُقِلَخَيَسَو
 َرُهَل َتنِذَأ َمِل كلمَع ُهَنآ اَمَع ١) :نوعيطتسي مهإ يأ 4 َنوُبْذكل مج

 َوَل ١» :هلوق ىلإ "4 تيبذكلا َمَلعَتَوإ أوُقَدَص تريزأأ كييف
 ةََتِفْلا مكَتوْعَتَي ْمُكْلَلِح وُعَضْوَأَلَو ًالاَّبَح الإ كوز ام رك ا

 .04 جه َنوُعَمَس

 ؛ئغلب اميف ءفرشلا يوذ نم هونذأتسا نيذلا ناكو :قاحسإ نبا 1

 ؛مهموق يف افارشأ اوناكو «سيق نب دحلاو «لولس نب يِبُأ نب هللا دبع مهنم
 هدنج يف ناكو ؟''هدنح هيلع اودسفيف ءهعم اوجرخي نإ مهنأ هملعل هللا مهطبتف

 :ىلاعت لاقف ء.ممهيف مهفرشل ؛هيلإ مهوعدي اميف ةعاطو مهل ةبحم لهأ موق

 « ُلَبَق نِم ةكَتفلآ اًوعَتبآ ِدَعَل َنمِلَظلاَ مَع هلآ مق َنوُعَمَس َرُكيِفَو ١
 كنع اولذخيلا يأ : « روُمألآ ىلل ْأوُبَلَقَو »:كونذأتسي نأ لبق نم يأ

0 

 َمُهَو هللا َُسَأ َرَهَظَو ٌقَحْلآ َءاَج تح »ظ كرمأ كيلع اودريو كباحصأ

 )١( ةيآ :ةبوتلا ةروس )/7(.
 .(؟5) ةيآ :ةبوتلا ةروس (؟)

 ةيآ :ةبوتلا ةروس(؟) )50(.
 ) )5.(51؟) ةيآ :ةبوتلا ةروس
 ) )0.(45؟) ةيآ :ةبوتلا ةروس

 )5( ةيآ :ةبوتلا ةروس )517(.
 )0( «هريسفت» ف يربطلا هحرخأ )١17785( )587/7( .قاحسإ نبا قيرط نم



 غ1 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 "4 أوُطَقَس ِةَتْمفْلا ىف الأ قف الو ىل نّدنأ ُلوُقَي نم مُهْنِيَو َتوُهِرَك
 هاعد نيح ةملس ئب وحأ سيقلا نب , دحلا انل ىمس اميف كلذ لاق يذلا ناكو

 رودي ْوَل :٠ ىلاعت هلوق لإ ةصقلا تناك مث مورلا داهج ىلإ ف هنا لوسر

 نم مهي [2) َنوُحَمَجت مهو هيل ولولا لَخَّدُم وأ ٍترَكَم م َوَأ اَنَجْلَم
 مه اَذِإ ابي أَوَطَحُي ْمَّل نإ ًأوُصَر ايم أوُطَعَأ ْنِإَف ِتَقَدَّصلا ىف َكْرِملَي

 .مهايندل مهطخسو مهاضرو مهتين امنإ يأ "” 4 تروُطَخَسَي
 :تاقدصلا باحصأ يف لزن ام

 ٍءاَرَقفلِل ُتَقَدَّصلآ اَمَّسِإ 9 :لاقف ءاهلهأ ىمسو يه نمل تاقدصلا نيب من
 فق َنيِمِرَعْلاَو ِباَقَرلأ ىفو ْمُجوُ ةقَلَومْلآَو الع ناسا ِنيِكِدَسَمْلآَو
 7 ( ةيكتخ ُدِياَعُهَللَو هللا سَ َةَضيِرَف ٍليِبَسْلآ ِنبآَو ِهّللا ٍلِيَس
 :كيو لوسرلا اوذا نميف لزن ام

 بلآ َنوُدْؤُي تريز مهمَو > :لاقف ل يبلل مهاذأو مهشغ ركذ من

 تيبيَؤُملل ُنِمْؤُيَو ِهّللاِب ُنِمْؤَي : ْمُكَل ِررَخ ند ل نذَأ وه َوُلوُقَيَو
 4 ميل ُباَذَع َمُه هلأ َلوُسَر َنوُدَؤُي َنيِلاَو كدي أوُحَماَء َنيِذَّلَ ٌةَمَحَيَو
 نب ورمع نب وخأ ثراحلا نب لتبن ءيغلب اميف ةلاقملا كلت لوقي يذلا ناكو

 هثدح نم «نذُأ دمحم امنإ :لوقي ناك هنأ كلذو «ةيآلا هذه تلزن هيفو ء«فوع

 ربخلا عمسي يأ ” 4 ْمكَلِريَح ُنْذَأ لق » :ىلاعت هللا لوقي .هقّدص اًئيش

 .هب قدصيو

07 

 ا

 )١( «هريسفت» يف يربطلا هجرخأ «(494 -41/) ةيآ :ةبوتلا ةروس )885/5( )١1717937(

 .قاحسإ نبأ قيرط نم

 )١( -ه1/) ةيآ :ةبوتلا ةروس 5/8(.
 .(50) ةيآ :ةبوتلا ةروس (5)

 .(11) ةيآ :ةبوتلا ةروس (5)
 .(11) ةيآ :ةبوتلا ةروس (5)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ملعب هع رر معهم ي3 2 دعب رس يد 8 5- . 8 5 5

 ءهلوسَرَو هللاو مكوضريل ّمكل ِهّللاب نوفلح » : ىلاعت لاق مث

 نإ © :ىلاعت هلوق ىلإ .. "74 تؤم أوثاك نإ ُهوُضَرُي نأ ٌَحأ

 ةلاقملا هذه لاق يذلا ناكو . 4 ةقياط َبْدَحُت مكي َة ٍةَفِياَط نع ْفَعَن

 يذلا ناكو ء«فوع نب ورمع نب نم «ديز نب ةيمأ نب وأ «تباث نب ةعيدو

 5 كلو اةحلس نب فيج ؛ينحضألا وعح نب نشل هيفا امي دنع يع

 دج يآ يَ ل: لام كرت لإ ىهتا قح مهتشص نم ةصقلا مث

 ٌريِصَمْلا ّسئبَو منهج مهل اَوَأَمَو َمِلَع ظْلْغَأَو َنيِقِفَسُمْلاَو رزافحلا

 لس ع

 زهيدأمإ دب اوزفكو ركل ةملك او َدَقْلَو أوُلاق ام هلي َنوُفِلَ

 « -ِهِلْضَف نِم ُهْلوُسَرَو هلأ ُمُهدَتْعَأ نأ لإ اَوُمَقَت اَمَو اوُناَتَي ل امِب أوُمَهَو

 نب سالحلا ةلاقملا كلت لاق يذلا ناكو ©” 4 يِص اَلَو َنَو نم > :هلوق ىلإ ...

 ؛دعس نب ريمع هل لاقي ؛هرجح يف ناك لحبر هيلع اًهعفرف ءتماص نب ديوس
 هلاح تنسحو ءعزنو بات نآرقلا مهيف لزن املف ءاهم اق ام هللاب فلحو اهركنأف

 . "غلب اميف :هتبوتو

 ءوِلَضَف نِم اَنبَتاَ ل هلآ َدَهنَع نم مِهَّتِمَو » :ىلاعت لاق من

 نب ةبلعت مهنم هللا دهاع يذلا ناكو 4*2 َنيِحلَّصلآ َنِم َنئوُكَدَلَو ّنَقَّدَّصَتَل

 (”فوع نب ورمع نب نم امهو ءريشق نب بتعمو «بطاح

 )١( ةيآ :ةبوتلا ةروس )15(.
 .(15) ةيآ :ةبوتلا ةروس(؟)
 - 408/57) «هريسفت» يف يربطلا جرخأو 2075 -1/) ةيآ :ةبوتلا ةروس (09)

 .قاحسإ نبا قيرط نم 8 )١5977(

 .قاحسإ نبا قيرط نم )547١/7( )١53/85( «هريسفت» يف يربطلا هجرخأ (4)

 .(1/5) ةيآ :ةبوتلا ةروس (5)

 نع قاحسإ نبا قيرط نم )١7005( (5717/7) «هريسفت» ف يربطلا هحرحأ ()



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ف َنييِيْؤُمْلا َنِم ,٠ َِعَوْطُمْل وري تريِذّلأ م: لاق م
 00 ممم َنوُرَكَسَيَف ْمِهَدَهُج الإ َنوُدَجح ال تيِذَلآَو ِتَقَدّصلآ
 دبع :تاقدصلا يف نينمؤملا نم نوعوطملا ناكو "4 4 ملأ ُباَذَع َمُهَو مك

 2 هللا لوسر نأ كلذو «نالجعلا ب احنأ يدع نب مصاعو ؛ءفوع نب نمحرلا

 ةعبرأب قدصتف ءفوع نب نمحرلا دبع ماقف ءاهيلع ضحو .ةقدصلا ف بغر

 :اولاقو اهوزملف «رمث نم قسو ةئام. قدصتف «يدع نب مصاع ماقو ,مهرد فالآ

 عاصب ىتأ «فينأ نب وحأ ليقع وبأ هدهحب قدصت يذلا ناكو «ءاير الإ اذه ام

 يبأ عاص نع ىغل هللا نإ :اولاقو .هب اوكحاضتف «ةقدصلا يف اهغرفأف ءرمت نم
 ."9ليقع

 ريسلاب رمأو «داهجلاب يم هللا لوسر رمأ نيح «ضعبل مهضعب لوق ركذ مث
 ىف ورمي ال أوُلاَقَو ) : ىلاعت لاقف .دالبلا بدحو را ةدش ىلع «كوبت ىلإ

 أوُكَبَيَلَو ًاليلَق أوُكَحْضَيلف َنوُهَقْفَي أوُناك َوَل ارح ُدَهْأَمتَهَج هج رات لق رخآ

 .© «(مُهُدَلْوَأَو مهام َكَبِحعُت لَو ل :هلوق ىلإ 4 ارمثك
 :يبَأ نبا ىلع ةالصلا ببسب لزن ام

 نع «ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع يرهزلا ىثدح :قاحسإ نبا لاق

 تلوحت ,ةالصلا ديري هيلع فقو املف «هيلإ ماقف هيلع ةالصلل م هللا لوسر

 يبَأ نب هللا دبع هللا ودع ىلع يلصتأ هللا لوسر اي :تلقف هردص يف تمق يح
 لوسرو «هل همايأ ددعأ اذك موي اذك لئاقلاو ءاذك موي اذك لئاقلا ؟لولس نبا

 .هب نسحلا نع ديبع نب ورمع
 .(79) ةيآ :ةبوتلا ةروس )١(
 .قاحسإ نبا قيرط نم (170717) (471/7) «هريسفت» يف يربطلا هجرخأ )١(

 .(86 )4١- ةيآ :ةبوتلا ةروس (5)



 د قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 تريخ دق نإ ,ينع رخأ ءرمع اي» :لاق ترثكأ اذإ تح مستبي يه هللا

 م َرِفغعسَت نإ مط رغم ال ْوَأ منك زهفَمْسأ ) : «يل ليق دق ,ترتخاف

 رفغ نيعبسلا ىلع تدز نأ ملعأ ولف» .2 4 محل هلآ َرِفْعَي نق ٌةَرَم َنيِعَبَس

 ؛هربق ىلع ماق يح هعم ىشمو كيو هللا لوسر هيلع ىلص مث :لاق «تدزل هل

 هلوسرو هللاو كَيَي هللا لوسر ىلع يتءارحجلو يل تبجعف :لاق «هنم غرف يح

 رَحأ َنلَع ِلَصُن اَلَو ) )» :ناتيآلا ناتاه تلزن يح اًريسي الإ ناك ام هللوف ؛ملعأ

 َمُهَو ْأوُناَمَو هِلوُسَرَو هلآ أورفك مجيإ هرْبَق ْلَع َمقَت اََو اَدَبَأ تام كتم
 .©7 ىلاعت هللا هضبق يح قفانم ىلع هدعب هللا لوسر ىلص امف 4 روُقِسَف

 :بارعألا يقفانمو نيئاكبلاو نيرذعملاو نينذأتسملا يف لزن ام

 اوُدِهِنَجَو هلا أوُنماَءْنأ ةَروُس تل اَذَِو .١) :لاق مث :قاحسإ نبا لاق

 ىعنف «ككلوأ نم يبَأ نبا ناكو " 4 َمُهَنِم ٍلَوّطلآ اوُلوَُأ َكنَدََتَس ِهإوُسَر َّعَم
 أوُنماَ تريلا َلوُسَرلا نكل 9 :ىلاعت لاق مث ,هنم هركذو «هيلع كلذ هللا

 مه كين ُترَيَحْلآ ُمُهَل كلبتلوأَو رِهِسْفنَأَو َرِهومَأِب اوُدَهَج دُدَحَم ُهَحَم

 كلَ اف َنيرَِح تلا اَهَخ نب ىِرتوسنح م هَ َدَعَأ َنوُحِلعُمل

 َنيِذَلأ َدَعَ َقَو مه َنَدْؤُيِل بارغألا ترم َنوُرَذَعُمْلا َءاَجَو ُمِظَعْلآ ُروفْلا

 ب نم فن نكلا اميف «نورذعملا ناكو .ةصقلا رخآ .©9 4 رُولوُسَرَو َهّللا أوبَّدك

 قح ؛رذعلا لهأل ةصقلا تناك مث ,ةضحر نب ءامإ نب فافح مهنم «رافغ

 )١( ةيآ :ةيوتلا ةروس )80(.

 (5105/0) يذمرتلاو (47171) (577/9) يفو )١1773( (0315/5) يراخبلا هجرخخأ (؟)
 يقهيبلاو (5145) «ريسفتلا» يفو )١9757(« (58-- 717/5) يئاسنلاو «(7890)

 .يرهزلا قيرط نم مهلك )١88/5( «ةوبنلا لئالد» يف

 نم (17078) (441/5) (هريسفت) يف يربطلا هجرحأو «(87) ةيآ :ةبوتلا ةروس ()

 .قاحسإ نبا قيرط
 5١0(. -84) ةيآ :ةبوتلا ةروس (:)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ام ُدِحَأ آل تلك رُهلِمحَتل َكَوَنَأ ام اّذِإ تريزا لع الو :هلوق ىلإ ىهتنا
 ام أوُدَح الأ َنَرَح عّمّدلآ 2 ضيِفَت مُهدُيَعَأَو اوّلَوَت ِهْيَلَع مك

 .نوءاكبلا مهو .4 َنوَقِفنُي
 َمُهَو كلتوُن ذَتَسَي تييِذَّلا َلَع ليبّسل اَمَنِإ 2 :ىلاعت لاق مث

 ل ّمُهَف مهول ىلع ُهَّللا ْعَبَطَو ٍفِلاَوَخْلآ عم أوثوُكَي نأب أوُضَر "بيغ
 :لاقف «مهراذتعاو نيملسملل مهفلخخ ركذ مث «ءاسنلا :فلاوخلاو 2 َنوُملعَي

 ال هلآ رإف َمِهْنَع أَوَصْرَت نإف » ىلاعت هلوق ىلإ . © ْمُهَع اوُصِرَعَأَف )
 .©2 « تريقسفلامَّوَقْلا نَع ىَضَرَي

 «نينمؤملابو نق هللا لوسرب اوصبرتو ٍمهنم قفان نمو بارعألا ركذ من
 يف ةقفن وأ ةقدص نم يأ 4ُقُِْي ام ُذِخَكَي نم بارغألآ َنِيَو » :ىلاعت لاقف

 ٌعيِمَس هَ ِءَوّسلآ ةَرياَد َمِهِيَلَع ريآَوَدلا ركب ُصَيَرَتَيَو اًمَرْعَم » هللا ليبس

 .27 4 ٌرميِلَع

 :بارعألا نم نيصلخملا يف لزن ام
 مو :لاقف «مهنم ناميإلاو صالخإإللا لهأ بارعألا ركذ مت

 هللا َدنِع مسَبْرف ُقِفَحُي اَم َدِخَكَيَو رجلا ِمَوَعْلاَو هللا «ريؤي نم بارغألا

 .9 يده ٌةَبرُق اب لأ ٍلوُسَرلا ِتوَلَصَو
 :راصنألاو نيرجاهملا نم نيقباسلا يف لزن ام

 مهدعو امو ؛مهلضفو «راصنألاو نيرحجاهملا نم نيلوألا نيقباسلا ركذ مث
 َىِءَر » :لاقف ناسحإب 3 نيعباتلا مب قحلأ مث «مهايإ هباوث نسح نم هلا

 م دو ص

 باّرغألا حري كلَوَح َنّمِيَو »:ىلاعت لاق مث ©” 4 ُهَنَع أوُضَرَو َمِهَْع ُهَّلل

31 

1 

 )١( ةيآ :ةبوتلا ةروس )57-95(.

 -9ه) ةيآ :ةبوتلا ةروس (؟) 45(.

 )9( ةيآ :ةبوتلا ةروس )54(.

 .(889) ةيآ :ةبوتلا ةروس ()

 )٠٠١(. ةيآ :ةبوتلا ةروس (5)



 ا ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 دح دح

 .٠ ع 1 ع لإ كل ص هس 2 7 راد ه6 ه راش ريتا

 هريغ اوبأو «هيف اوحل يأ : «قافّيلآ ىلَع ْأوُدَرَم ِةَئيِدَملا ٍلَهَأ َنِمَو َنوقِفسَم
 يغلب اميف «نيترم ىلاعت هللا هدعو يذلا باذعلاو ..2304 ع نيَتَّرَم مكيذ كس

 ريغ ىلع كلذ ظيغ نم مهيلع لحخدي امو «مالسإلا رمأ نم هيف مه امب مهمغ
 نودري يذلا ميظعلا باذعلا مث ءاهيلإ اوراص اذإ روبقلا يف مهياذع مث «ةبسح

 أوفرتَعأ َنوِرْخاَءَو , :ىلاعت لاق مث © هيف دلخلاو ءرافلا باذع ههيلإ

 ل هلع بوث نأ ىنع يم انو احل العاق خو

 24 ُمِحَّر روع َهَّللا
 رخآ ىلإ 4 اهي مِهكَرتو ْمهُرَهَطُتُةَقَدَص ْمِهوْمَأ َنِم َذُح ) : :لاق مث

 ُبوُعَي امِإَو َمجيَذَعُي اَمِإ هللا سأل َنَوَجَرُم َروُرَخاََو 9 ىلاعت لاق مث «ةصقلا

 تتأ يح مهرمأ هيو هللا لوسر أجرأو ءاوفلخ نيذلا ةثالثلا مهو 4 َمِيلَع

 ىلإ 54 اًَرِص اَدِجَسَم أوُدَحَلأ َتيِذَلاَو » :ىىلاعت لاق مث ؛مهتبوت هللا نم

 ٌرُهَسْفنَأ تريييؤُمْلا ري ىَرئشأ هللا نإ ) :ىلاعت لاق مث ةصقلا رحآ
 اف ناك امو, كرت نع رشا ةصق ناك مث" كج ميل كر مهو

 .ةروسلا رخآ ىلإ

 نم تفشك امل «ةرثعبملا هدعبو قه يبلا نامز يف ىمست ةءارب تناكو

 .كوو هللا لوسر اهازغ ةوزغ رخآ كوبت تناكو «سانلا رئارس

 )١١( ةيآ :ةبوتلا ةروس ١١1١١(.

 (هريسفت) ف يربطلا هجرخأ (؟) ) )17١60( )454/5.قاحسإ نبا نع
 )( ةيآ :ةبوتلا ةروس )؟٠١(.
 ةيآ :ةبوتلا ةروس (؟) ١١579(.

 )5( ةيآ :ةبوتلا ةروس )٠١5(.

 )1( ةيآ :ةبوتلا ةروس )/٠١1(.

 ) )0ةيآ :ةبوتلا ةروس ١١١9(.



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا :11

 ارعش 6 هيزاغم ددعي ناسح
 مهنطاوم ركذيو كو يبلا عم راصنألا مايأ ركذي تباث نب ناسح لاقو

 :هوزغ مايأ هعم

 مهعمجأب اًردب اودهش موق

 دحأ نم بعشلا يف مهحبص مويو

 محي راغتسا موي درق يذ مويو
 مهليخب اهوساج ةريشعلا اذو

 اًصقر هلهأ اولجأ نادو مويو

 مهودع اهيف اوبلط ةليلو

 مه ناك مث دجن موي ةوزغو

 هعم اودلاج نيتنحب ةليلو

 هب ودعلا انقرف عاقلا ةوزغو

 هتعيب لهأ اوناك عيوب مويو

 هتيرس يف اونك حتفلا ةوزغو

 هتبيتك يف اوناك ربيخ مويو

 ةيراع ناميألا يف شعرت ضيسبلاب

 مه تدب برح نإ برحلا ةساسو

 مهو يبلا راصنأ موقلا كئلوأ

 مهدوهع ثكدت ملو ءامارك اوتام

 اولصح نإو اومع مه نإ اًرشعمو
 اولذخ امو اولآ امف لوسرلا عم

 لخد مهناميإ يف كي ملو مهنم
 لعتشم رانلا رحك نيصر برض
 اولكن امو اوماخ امف دايجلا ىلع

 لسألاو ضيبلا اهيلع لوسرلا عم

 لبجلاو نزحلا اناف تح ليخلاب
 اولمعامب مهيزجحي هللاو هلل

 لفنلاو بالسألا امب لوسرلا عم

 اولمث ذإ برحلاب مهملعي اهيف
 لسرلا برشملا نود قرفت امك

 اولدع امو هوساف دالجلا ىلع

 اولجع امو اوشاط امف نيطبارم

 لدتعتو انايحأ برضلا يف جوعت

 لوألا هتايار مهو كوبت ىلإ
 لفقلاو لابقإلا مهن ادب ىتح

 لصتأ نيح مهيلإ ررصأ يمرق
 اولعق ذإ هللا ليبس يف مهلعقو
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 :اًضيأ تباث نب ناسح لاقو :قاحسإ نبا لاق

 دمحم لبق سانلا كولم انك

 هريغ سيل يذلا هللا نم ركأو

 هنيدو لوسرلاو هلإلا رصنب

 مهرسأب موق ريخ يموق كئلوأ

 ىضم نم فورعم فورعملاب نوبري
 مهيدن يف اوشحفي مل اوطبتخا اذإ

 اوهبشي مل اوملاس وأ اوبراح نإو

 هتيب ءايسلعب فوم مهراجو
 هتامح لكب فوم مهلماحو

 لئاق لاق نإ قحلاب مهلئاقو

 هتايح نيملسملا ريمأ انمو

 لضفلا انل ناك مالسإلا ىتأ املف

 لكش الام تضم مايأب هلإ

 لثم هل ام ىضم اّمسا هانسبلأو

 لهأ هل يمرقف ريخ نم دعامف

 لفق مهفورعم نود مهيلع سيلو

 لخب مهدنع مهلاؤس ىلع سيلو

 لهس مهملسو فتح مهبرحف
 لذبلاو ةماركلا -انيف ىوث ام- هل

 لذخ الو اهيلع مرغ اال لمحت

 لدع مهمكحو دوع مهملحو

 :اًضيأ تباث نب ناسح لاقو :قاحسإ نبا لاق

 مهراسيأل رودقلاماظع

 ىنفلا يف مهراج توساوي

 مههضرأب اكولم اوناكف

 اوكلمي ل ءسانلا ىلع اكولم

 اهعيشأو دعب اوبنأف

 ليخدلا يف اوديش دق برتنيب

 وهيلا اهتملع دق حضاون

 اطقلا ريصع نم اوهتشا اميفو

 ملأ اّموي فيضلا اذإ مارك

 متسلا نسملا اهيف نوبكي

 مشغ رمأب اًبضع نوداني

 مرإاياقب ضعبو دوت

 معنلا اههف نجدو اًنوصح

 مله ًالوقو كيلإ للعدد

 مهريغ ىلع اوخر شيعلاو ف



 انلااقثأب مه لإ انرسف

 ويخلا دايج نكمبانابحج

 رارص يبجي اوخانأ املف

 لويخلا دعم ريغ مهعارامف

 اوعزفأ دقو اعارس اوراطف

 ايسصلا يف ةبهلس لك ىلع
 داؤفلا راطم تيمك لكو

 اودوع دق سراوف اهيلع
 دالبلا يفاومشغ اذإ كولم

 ءاسنلاو مههاداسب انبأف

 مهدعب مهتكاسم انثرو
 يشرلا لوسرلا اناتأ املف

 كيلملا لوسر تقدص انلق

 لاإلا دب ع ك نأ دهشنف

 ةن جان دالوأو.انإف

 كوبذك نإ كتلوأ نحتنف
 هتيفخأ تنك امبدانو

 مهفيسأب ةوفغلا رصف

 انفيسأب مهلإانسقهف

 ةعيسم هل ليقسص لكب
 اظعلا وص فداصي ام اذإ

 ورقلااد>ئثروام كلذف
 هلست ىفقك لسن رماذإ

 انل الإ سانلا نم نإامف

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مطق ناجه لحف لك ىلع
 مدألا لالج اهوللج دق ل

 مزحلا ىلب جورسلا اودشو

 مهد دق مهفلخ نم فحزلاو
 مجألا دسأك مهيلإ انئجو
 مأسلا لوحمن نيكشي الن
 ملزلا لثمك صوصفلا نيمأ
 مهبلا برضو نامكلا عارق

 مدق نكلو نولككيال

 مستقت مهيف ممدالوأو
 مرنملامباكولمانكو

 خلا دعب رونلاو قحلاب د

 مقأانيفو ايلإ مله
 ميق نيدب اًرون تلسرأ هل

 مكتحاف انلام يفو كيقن
 مخشحغت الوءادن دهاف

 متكتكت الو اًرريهج ءادن

 مرتخي نأ نوهوظي هيلإ
 ممألاةفغب هنع دلاجن

 مذخ ضوضع بابذلا قيقر
 ماشي مو اهنع بشاملم
 مئشاازعو اًديلت اذجم م
 مصفنا ام اذإ السن رداغو

 معنلا لضف ساخ نإو هيلع



 ”71/ قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 دوفولا ةنس اهتيمستو عست ةنس ركذ

 حفلا ةروس لوزنو
 تملسأو ,كوبت نم غرفو ءةكم هلع هللا لوسر حتتفا امل :قاحسإ نبا لاق

 203( . 5 .٠ 5 مم

 ." ' هجو لك نم برعلا دوفو هيلإ تبرض «تعيابو فيقث

 :مهمالسإو برعلا دايقنا

 لهأو «مهيداهو سانلا مامإ اوناك اًشيرق نأ كلذو هِي هللا لوسر رمأو شيرق
 ال برعلا ةداقو «مالسلا امهيلع ميهاربإ نب ليعامإ دلو حيرضو (مارحلا تيبلا

 «هفالخو لع هللا لوسر برحل تبصن يلا يه شيرق تناكو «كلذ نوركني

 ال هنأ برعلا تفرعو مالسإلا اهلعدو «شيرق هل تنادو ؛ةكم تحتتفا املف

 زع لاق امك هللا نيد يف اولخدف «هتوادع الو هيلي هللا لوسر برحب مهل ةقاط

 :46 هيبنل ىلاعت هلل لوقيو ءهجو لك نم هيلإ نوبرضي © اًجاَوْفَأ 8 :لحو
 جاَوْفَأ ه هلل نيد ىف َوُلْخَدَي انا تْيََو حفلاو هللا رصَت ّءاَج اَذِ ٍِظ

 .© 4 ًاباَوَت ناك دُدنِإ ُهَرِفْغَتَسآَو َكَْبَر ٍدِمَحي َحَبَسَف

 تارجحلا ةروس لوزنو ميمت ينب لفو مودق
 دفولا لاجر

 بحاح نب دراطع هيلع مدقف «برعلا دوفو ْهللي هللا لوسر ىلع تمدقف

 سباح نب عرقألا مهنم «ميمت ب فارشأ يف «يميمتلا سدع نب ةرارز نبا

 متهألا نب ورمعو (دعس يب دحأ «يميمتلا ردب نب تاقربرلاو يميمتلا

 .ديزي نب باحبحلاو

 ظفاحلا هركذو «قاحسإ نبا قيرط نم )7١9/5( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هجرخأ )١(

 /5) «داشرلاو ىدهحلا لبس» يف يحلاصلاو «(59/5) (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا

 .قاحسإ نبا قيرط نم (5
 )١( ةيآ :رصنلا ةروس )1١- ”(« (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ )49/5(«

 .قاحسإ نبا نع (557/57) «داشرلاو يدحلا لبس» يف يحلاصلاو



 ؛ثراحلا نب سيقو ءديزي نب ميعُت ميمت نب دفو فو :قاحسإ نبا لاق

 .ميمت يب نم ميظع دفو يف ءدعس يب وحأ :مصاع نب سيقو

 «يرارقلا ردب نب ةفيذح نب نسح نب ةنييع مهعمو :قاحسإ نبا لاق

 حتف لك هللا لوسر عم ادهش نصح نب ةنيبعو ؛سباح نب عرقألا ناك دقو

 .فئاطلاو انينحو ةكم

 دفو لحد املف ءمهعم ناك ميمت نب دفو مدق املف :تارجحلا باحصأ

 ءدمحت اي انيلإ جرحأ نأ :هتارجح ءارو نم علي هللا لوسر اودان دجسملا ميمت نب

 كانثتج دمحم اي :اولاقف مهيلإ جرف ؛مهحايص نم قي هللا لوسر كلذ ىذآف

 .لقيلف مكبيطخل تنذأ دق :لاق .انبيطخو انرعاشل نذأف «كرحافن

 :لاقف ءبحاح نب دراطع ماقف :دراطُغ ةملك

 اكولم انلعج يذلا ءهلهأ وهو «نملاو لضفلا انيلع هل يذلا هلل دمحلا

 هرثكأو قرشملا لهأ زعأ انلعجو «فورعملا اهيف لعفن ءاماظع الاومأ انل بهوو

 لثم ددعيلف رخاف نمف !؟مهلضف ىلوأو سانلا يف انلثم نمف «ةدع هرسيأو ءاددع

 انإو ءاناطعأ اميف راثكإلا نم ايحن انكلو «مالكلا انرثكأل ءاشن ولو ءانددع ام

 .سلج مث ءانرمأ نم لضفأ رمأو ءانلوق لثع. اوتأت نأل اذه لوقأ .كلذب فرعُت

 :دراطع ىلع دري سيق نب تباث
 نب ثراحلا نب ىحأ «سامشلا نب سيق نب تباثل دي هللا لوسر لاقف

 :لاقف «تباث ماقف :هتبطخ يف لجرلا بجأف مق :جرزخلا

 هيسرك عسوو ؛هرمأ نهيف ىضق «هقلخ ضرألاو تاومسلا يذلا هلل دمحلا
 ءاكولم انلعج نأ هتردق نم ناك مث .هلضف نم الإ طق ءيش كي ملو .هملع

 ءابسح هلضفأو ءاثيدح هقدصأو ءابسن همركأ ءالوسر هقلحخ ريخ نم ىفطصاو

 ىلإ سانلا اعد مث «نيملاعلا نم هللا ةريخ ناكف ,هقلخ ىلع هنمتأو هباتك هيلع لزنأو

 سانلا مركأ ءهمحر يوذو هموق نم نورحاهملا هللا لوسرب نمآف ءهب ناعإلا
 :ةباجإ قلخلا لوأ ناك مث ءًالاعف سانلا ريخو اًموجو سانلا نسحأو ءاّبسح

 هلوسر ءارزوو هللا راصنأ نحنف «نحن هي هللا لوسر هاعد نيح هلل باجتساو

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا



 نمو (همدو هلام انم عنم هلوسرو هللاب نمآ نمف ءهللاب اونمؤي نئح سانلا لتاقن

 هللا رفغتسأو اذه يلوق لوقأ ءاريسي انيلع هلتق ناكو ءاّدبأ هللا يف هاندهاج رفك

 .مكيلع مالسلاو «تانمؤملاو نينمؤمللو يل

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :هموقب رخفلا يف ناقربزلا رعش
 :لاقف ردب نب ناقربزلا ماقف

 انلداعي يح الف ماركلا نحن

 مهلك ءايحألا نم انرسق مكو
 انمعطم طحقلا دنع معطن نحنو

 مقارس انيتأت سانلا ىرتامب

 انتمورأ يف اطبع موكلا رحنفف
 مهرخافن يح ىلإ انارت الف
 هفرعن كاذ يف انرخافي نمف

 دحأ انل ىبأي الو انيبأ انإ

 :ناقربزلا ىلع دري ناسح

 عيبلا بصنت انيفو كولملا نم

 عبتي زعلا لضفو باهنلا دنع
 عرقلا سنؤي مل اذإ ءاوشلا نسم

 اوعبش اولزنأ ام اذإ نيلزانلل

 عطتقي سأرلا اوناكف اودافتسا الإ

 (”عمتست رابخألاو موقلا عجريف
 عفترن رخفلا نع كلذك انإ

 لاق . هلي هللا لوسر هيلإ ثعبف ءاّيئاغ ناسح ناكو :قاحسإ نبا لاق
 تجرخف «ميمت يب رعاش بيحأل يناعد امنإ هنأ نربخأف «هلوسر ينءاج :ناسح

 :لوقأ انأو علي هللا لوسر ىلإ
 انطسو لح ذإ هللا لوسر انعنم

 هؤارتثو هزع ديرح تيب
 ىدنلاو دوعلا ددوسلا الإ دجما له

 مغارو دعم نم ضار فنأ ىلع
 ملظو غاب لك نم انفايسأب
 مجاعألا طسو نالوجلا ةيباجب

 مئاظعلا لامتحاو كولملا هاجو

 /ه) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو ١١5/6 -- ١١6( «هخيرات» يف يربطلا هجرخأ ١(
 ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو .قاحسإ نبا قيرط نم امهالك 7" - 7١5(

 .(55.0- 588/59 «داشرلاو ىدهلا لبس» :رظنيو (ه8- ه./5) «ةياهنلاو



 قاحسأإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ؛لاق ام لاقف «موقلا رعاش ماقو لي هللا لوسر ىلإ تيهتنا امف :لاق

 هللا لوسر لاق «ناقربزلا غرف املف :لاق «لاق ام وحن ىلع تلقو «هلوق ف تضرع

 :لاقف ءناسح ماقف .لاق اميف لجرلا بجأف ؛ناسح اي مق :تباث نب ناسحل

 مهوخإو رهف نم بئاوذلا نإ

 هتريرس تناك نم لك ممي ىضري
 مهودع اوّرض اوبراح اذإ موق
 ةثدحم ريغ مهنم كلت ةيجس

 مهدعب نوقابس سانلا يف ناك نإ

 مهفكأ تهوأ ام سانلا عقري ال

 مهقبس زاف اموي سانلا اوقباس نإ

 مهتفع يحولا يف تركذ ةفعأ

 مهلضفب راج ىلع نولخبي ال

 م بدن مل يحل انيصن اذإ
 اهبلاخم انتلان برحلا اذإ ومسن

 مهودع اولان اذإ نورخفي ال

 عنتكم توملاو ىغولا يف مفأك
 اوبضغ اذإ اًوفع ىتأ ام مهنم ذخ

 موادع كرتاف مهرح يف نإف

 مهتعيش هللا لوسر لوقب مركأ
 هرزاؤي بلق يتحدم مه يدهأ

 مهلك ءايحألا لضفأ مهإف

 عبتت سانلل ةس اونيبدق

 عنطصي ريخلا لكو هلإلا ىوقت
 اوعفن مهعايشأ يف عفنلا اولواح وأ

 عدبلا اهرش ملعاف قئالخلا نإ
 عبت مهقبس ئدأل قبس لكف
 اوعقر ام نوهوي الو عافدلا دنع

 اوعتم ىدنلاب دجم لهأ اونزاو وأ

 عمط ممب دري الو نوعبطي ال
 عبط عمطم نممهسمب الو
 عرذلا ةيشحولا ىلإ بدي امك
 اوعشخ اهرافظأ نم فناعزلا اذإ

 عله الو روخ الف اوبيصأ نإو
 عدف اهغاسرأ يف ةيلحب دسأ

 اوعنم يذلا رمألا كمه نكي الو

 علسلاو مسلا هيلع ضاخي ارش
 عيسشلاو ءاوهألا تتوافت اذإ

 عنص كئاح ناسل بحأ اميف

 ("اوعم وأ لوقلا دج سانلا دج نإ
 :اضيأ تباث نب ناسح لاقو :ناقربزلا ىلع درلا يف ناسحل رخآ رعش

 مئاظعلا لامتحاو كولملا هاجو دوعلا ددوسلا الإ دجملا له

 .(517/©) ةياهنلاو ةيادبلاو (778) ص هناويد :رظنيو ءاولزه :اوعمش (1)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 اًدمحم يببلا انيوآو انرصن

 هؤارثو هلصأ ديرح يحب
 انرايد طسو لح امل هانارصن

 انتانبو هنود انينب انلعج

 اوعباتت ىتح سانلا انبرض نحنو

 اهميظع شيرق نم اندلو نحنو

 مكرخف نإ اورخفت ال مراد ينب

 متنأو نورخفت انيلع متلبه

 مكئامد نقحل متئج متسنك نإبف
 اوملسأو ادن هللاولعجت الف

 مغارو دعم نم ضار فنأ ىلع
 ("”وجاعألا طسو نالوجلا ةيباجب

 ملاظو غاب لك نم انفايسأب

 مناغملا ءيفب اًيفن هل انبطو

 مراوصلا تافهرملاب هنيد ىلع
 مشاه لآ نم ريخلا يبن اندلو
 مراكملا ركذ دنع الابو دوعي

 مداخو رئظ نيب ام لوخ انل
 مساقملا يف اومسقت نأ مكلاومأو

 مجاعألا يرك اًيز اوسبلت الو
 لاق «هلوق نم تباث نب ناسح غرف املف :قاحسإ نبا لاق :دفولا مالسإ

 ءانبيطخ نم بطحخأ هبيطخلو هل ىتؤمل لحرلا اذه نإ «يبأو :سباح نب عرقألا

 موقلا غرف املف ءانتاوصأ نم ىلحأ مهتاوصألو ءانرعاش نم رعشأ هرعاشلو
 .مهرزئاوج نسحأف « هل هللا لوسر مهزوجو .اوملسأ

 موقلا هفلح دق متهألا نب ورمع ناكو :سيق ءاجه يف متهألا نبا رعش

 نب ورمع ضغبي ناكو ءمصاع نب سيق لاقف ءانس مهرغصأ ناكو ؛مهروهظ يف
 «؛ثدح مالغوهو ءانلاحر يف انم لحجر ناك دق هنإ هللا لوسر اي :متهألا

 متهألا نب ورمع لاقف «موقلا ىطعأ املثم و هللا لوسر هاطعأف ءهب يرزأو
 :هوجهي كلذ لاق اسيق نأ هغلب نيح

 ينمتشت ءابللا شرتفم تللظ

 (9 بنذلا ىلع عقم هذجاون داب مكددؤسو اًوهر اددؤس مكاندس

 )١( ةياهنلاو ةيادبلا :رظني )©/07(.
 )١( «يربطلا خيرات» :رظني ١7/70 0١ ( يقهيبلل «ةوبنلا لئالد» و )51١5/0 -117"(,



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نم َكَتوُداَتُي يذل نإ ) :نآرقلا نم لزن مهيفو :قاحسإ نبا لاق
 ."” ( تروقتَي ال ْمُهٌرَكُأ ٍترْجُحَآ ٍءآَرَو

 سيق نب دبرأو ليفطلا نب رماع ةصق
 رماع ينب نع ةدافولا يف
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 :دفولا ءاسؤر

 نب دبرأو ليفطلا نب رماع مهيف «رماع نب دفو لع هللا لوسر ىلع مدقو

 ناكو «رفعج نب كلام نب ىملس نب رابجو «رفعج نب دلاخ نب ءزج نب سيق

 .مهنيطايشو موقلا ءاسؤر ةثالثلا ءالؤه

 : علو لوسرلاب ردغلا ربدي رماع

 ردغلا ديري وهو « هي هللا لوسر ىلع «هللا ودع ليفطلا نب رماع مدقف
 تنك دقل هللاو :لاق ءملسأف اوملسأ دق سانلا ْنِإ ءرماع اي :هموق هل لاق دقو «هب
 «شيرق نم فلا اذه بقع عبتأ انأفأ «يبتع برعلا عبتت ىح يهتنأ ال نأ تيلآ

 كلذ تلعف اذإف ؛ههجو كنع لغشأس نإف ؛لحرلا ىلع انمدق اذإ :دبرأل لاق مث

 دمحم اي :ليفطلا نب رماع لاق « ُهِيي هللا لوسر ىلع اومدق املف «فيسلاب هلعف

 لعجو - يئلاخ دمحم اي :لاق ءهدحو هللاب نمؤت ىتح هللاو ال :لاق « ىلاخ

 املف :لاق ءائيش ريحي ال دبرأ لعجف - هب هرمأ ناك ام دبرأ نم رظتنيو هملكي

 هدحو هللاب نمؤت ىتح ال :لاق «نيلاخ دمحم اي :لاق «دبرأ عنصي ام رماع ىأر

 اليخ كيلع امنألمأل هللاو امأ :لاق علي هللا لوسر هيلع ىبأ املف .هل كيرش ال

 املف «ليفطلا نب رماع ينفكا مهللا :ِني هللا لوسر لاق «ىلو املف ءالاجرو

 تنك ام نيأ دبرأ اي كليو :دبرأل رماع لاق « ٌهلي هللا لوسر دنع نم اوجرخ

 يسفن ىلع يدنع فوخأ وه لحجر ضرألا رهظ ىلع ناك ام هللاو ؟هب كترمأ

 .(585/5-510) (داشرلاو ىدهلا لبسو) ؛(51 - ه؟/0) (ةياهنلاو ةيادبلا) و
 .(05/ه0) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا هركذ « (4) ةيآ :تارجحلا ةروس )١(



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ام هللاو ؛يلع لجعت ال «كلابأ ال :لاق .اًدبأ مويلا دعب كفاحأ ال هللا ماو ءكنم

 ؛كريغ ىرأ ام ىح لحرلا نيبو نيب تلد الإ هرمأ نم هب ئترمأ يذلاب تممه

 ؟فيسلاب كبرضأفأ
 اذإ ىح «مهدالب ىلإ نيعجار اوجرحو :هيلع لوسرلا ءاعدب رماع توم

 يف هللا هلتقف ؛هقنع يف نوعاطلا ليفطلا نب رماع ىلع ثعب قيرطلا ضعبب اوناك
 تيب يف ركبلا ةدغك ةدغأ «رماع ئبب اي :لوقي لعجف ءلولس ب نم ةأرما تيب

 !؟ ")7 لولس ئب نم ةأرما

 ؛هوراو نيح هباحصأ جرح مث :قاحسإ نبا لاق :ةقعاصب دبرأ توم

 كارو ام :اولاقف مهموق مهاتأ اومدق املف «نيتاش رماع نيب ضرأ اومدق نيح

 «نآلا يدنع هنأ تددول ءيش ةدابع ىلإ اناعد دقل «هللاو ءءيش ال :لاق ؟دبرأ اي

 (هعبتي هل لمج هعم نيموي وأ مويب هتلاقم دعب جرحخف .هلتقأ نح لبنلاب هيمرأف

 اخأ سيق نب دبرأ ناكو ءامهتقرحأف ؛ةقعاص هلمج ىلعو هيلع ىلاعت هللا لسرأف

 .©) همأل ةعيبر نب ديبل

 :دبرأ يكبي ديبل لاقف :قاحسإ نبا لاق :دبرأ ءاكب يف ديبل رعش
 دلوالو قف شم دلاوال دحأ نم نونملا ىدعت نإ ام

 دسألاو كامسلا ءون بهرأ الو فوتحلا دبرأ ىلع ىشخأ

 دبك يفءاسنلاماقو انمق ذإ دبرأ تيكب اله نيهف

 دصتقي موكحلا يف اودصقي وأ مهبغش لابي ال اوبغشي نإ

 «قاحسإ نبا قيرط نم )١8/5” - 7١08( «ةوبنلا لئالد» يف يقهييبلا هجرختأ )١١(

 يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو )١44/9 - ١50(« «هخيرات» ف يربطلا هحرحأو
 //) يراخبلا هحرحخأو «قاحسإ نبا قيرط نم (19 - 748/5) «ةياهنلاو ةيادبلا»

 تاقبطلاو» )57١/0(« ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو «(4091) 8 - .١5(

 .(551/57) (داشرلاو ىدهلا لبسإ:و )5١١/١( «ىربكلا

 .قاحسإ نبا نع (58/5) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ (؟9



 هتوالح يفو بيرأولح
 ذإ دبرأ تيكب اله نيعو

 ةمرصم احقال تحب صأو

 محل ةباغ ثيل نم عجشأ

 اهتمم لك نيعلاغلبت ال

 هقتام يف حونلا ثعابلا

 لاب قعاوصلاو قربلا ينعجف

 اذإ بيرحلا رباجلا براحملاو

 امك لاؤسلاو دهجلا ىلع وفعي
 مهريرصمةرح ينب لك
 اورمأ نإو اوطبهي اوطبغي نإ

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 دبكلاو ءاشحألا فهطل رم

 دضعلاب ءاتشلا حاير تولأ

 ددملا رباوغ تلجت نيح

 دقتسمو العلا يف ةمهمف وذ

 ددقلاك دايجلا ىسق ةليل

 درجلاب راكبألا ءابظلا لثم

 دجنلا ةهيركلا موي سراف
 دعيدعينإو ابيكن ءاج

 دصرلا وذ عيبرلا ثيغ تبني
 ددعلا نم ترنكأ نإو لق

 ()دفنلاو كالهلل مهف اموي

 :دبرأ يكيي اًضيأ ديبل لاقو :قاحسإ نبا لاق

 يماحملاو ظفاحملا بمذاالأ

 اولاق موي قرفتلا تفقيأو

 اًعفش كارشألا دئادع ريطت

 زيرح ابأمالسلاب عدوف
 اماظن نلو انمامإ تنكو

 ام اذإ اجيهملا سراف دبرأو
 تافدرمءاسنلاربكب اذإ

 هاتأ نم كلذ موي لءاوف

 اهارع نم دبرأ ردق دمحيو
 هيدل تلح اذإهتراجو

 ناصح ةمركمب دعقت نإف

 ماصخلا موي اهميض عنامو

 ماهسلاب دبرأ لام مسقت

 مالفغلل ةماعزلاو اًرتوو
 مالسلاب دبرأ عادو لقو

 ماظنلاب ظفحي عرجلا ناكو

 ماثفلاب رجانشملا ترهعقت

 مادخلا ىلع نئجي ال رساوح
 مارخلا ىلإ لحملا لاو امك
 ماحللا بابرأ مذ ام اذإ

 مانس نم ظحو لفناهل
 مالكلا ةنسحمف نعظت نإو

 .قاحسإ نبا نع )7١/0 - 7١( «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اماد نيوخأ نع تنئدح لهو

 شعن لاو نيدقرففلا الإو
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 00 مادقاب ثدحت ام دلاوخ

 :دبرأ يكبي اًنضيأ ديبل لاقو :قاحسإ نبا لاق

 ادبرأ ميركلل ميركلاعنا

 ادمحيسل هلام يطعيو يذحي

 اددع ام اذإ لضفلا لباسلا

 ادرو كيرض َقأي اذإاهفر
 ادعوي نأمهنم اًبرق دادزي

 ادلوو افراط الامو ابغ

 :اًضيأ ديبل لاقو
 دبرأ تاريخ انينفت نل

 احخغالطبسلاو هه الوق

 يملاظلا اع دصيو

 هايربلا برهاقتت عاف

 موعيصججوي مو ىتنف

 :اضيأ ديبل لاقو
 مصخ لك دبرأب ئنركذي

 ميرك دصتقمف اودصتقا اذإ

 ام اذإ اعلطم موقلا يدهيو

 )١( هناويد :رظني و)ص١١؟ -185(.

 ادبك فيطللاو سيئرلا عنا

 ادبأ اراوص نهبشي امدأ

 ادام ابلم ةنفجلاًالميو

 ادمج ورقي ليغلا يف يذلا لثم

 اذكنأ ريغ ثارت انفثروأ

 (9 ادرمأو اًعفاي اًروقص اًعرش

 ادوعي قتاح ايكبأف

 اديدحلا نوسكي نيح يم

 اديص موقلاانيقل اذإ ن

 ادولخ ال نأ ىأر اذإةبل

 اديقفلا وه ناكو بصوي

 ارارض هتطخ لاتخت دلأ

 اراج قحلا ءاوس اوراج تإو

 ()اراح ةاموملاب موقلا ليلد

.)١ "56 - ١5: 

 .(55١ص) هناويد :رظنيو «ءارحصلا :ةاموملا (")



 343 :6 احسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :اًضيأ ديبل لاقو :قاحسإ نبا لاق

 "0بجألاك ةورعو سيق يبأ دعبو كلام نب ىملس دعب يشمأ تحبصأ
 ("”بصعلاو نسانسلا يقاب ىلع اًراذح هجضأ بارغلا لظ ىأر ام اذإ

 ركب نب دعس ينب نع اذفاو ةبلعث نب مامض مودق
 ًالجر هك هللا لوسر ىلإ ركب نب دعس ونب ثعبو :قاحسإ نبا لاق

 .ةبلعت نب مامض هل لاقي «مهنم

 «بيرك نع عفيون نب ديلولا نب دمحم ئثدحف :قاحسإ نبا لاق :همالسإ

 نب مامض ركب نب دعس ونب تثعب :لاق «سابع نبا نع «سابع نب هللا دبع ىلوم
 مث دجسملا باب ىلع هريعب خانأو «هيلع مدقف « هلو هللا لوسر ىلإ اًدفاو ةبلعث

 الجر مامض ناكو هباحصأ يف سلاح ٌهِلَي هللا لوسرو دجسملا لحد مث «هلقع

 ؛هباحصأ يف هي هللا لوسر ىلع فقو نح لبقأف «نيتريدغ اذ رعشأ اًدلح

 دبع نبا انأ» : هي هللا لوسر لاقف :لاق ؟بلطملا دبع نبا مكيأ :لاقف

 كلئاس ينإ «بلطملا دبع نبا اي :لاق ,«معن» :لاق ؟دمحمأ :لاق .«بلطملا

 لسف .يسفن يف دجأ ال» :لاق ءكسفن ف ندجحت الف «ةلأسملا يف كيلع ظلغمو

 نئاك وه نم هلإو «كلبق ناك نم هلإو كهلإ هللا كدشنأ :لاق ؛««كل ادب امع

 هلإو كهلإ هللا كدشنأف لاق ؛««معن مهللا» :لاق ؟الوسر انيلإ كنثعب هللآ «كدعب

 ال هدحو هدبعن نأ انرمأت نأ كرمأ هللآ ءكدعب نئاك وه نم هلإو «ءكلبق ناك نم

 مهللا» :لاق ؟هعم نودبعي انؤابآ ناك ىلا دادنألا هذه علخن نأو ائيش هب كرشن

 ؛كدعب نئاك وه نم هلإو ؛كلبق ناك نم هلإو كهلإ هللا كدشنأف :لاق ««معن

 لعج مث :لاق ؛«معن مهللا» :لاق ؟سمخلا تاولصلا هذه يلصن نأ كرمأ هللآ

 مالسإلا عئارشو جحلاو مايصلاو ةاكزلا :ةضيرف ةضيرف مالسإلا ضئارف ركذي

 )١( هناويد :رظنيو «ريعبلا نم نانسلا ع وطقم :بحألا )ص١(.

 ١9( .هيلع حاص :هجضأ



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 عرف اذإ ىح «ءاهلبق يلا يف هدشني امك ءاهنم ةضيرف لك دنع هدشني ءاهلك

 هذه يدؤأسو «هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ إف :لاق

 هريعب ىلإ فرصنا مث .صقنأ الو ديزأ ال مث ؛هنع ئتي ام بنتحأو «ضئارفغلا

 .«ةنجلا لخد نيتصيقعلا وذ قدص نإ» : كلي هللا لوسر لاقف :لاق .اعجار

 مدق تح جرح مث ,هلاقع قلطأف هريعب ىتأف :لاق :مالسإلل هموق ةوعد

 تاللا تسئب :لاق نأ هب ملكت ام لوأ ناكف .هيلإ اوعمتجاف «هموق ىلع

 !ىرعلاو
 ال هللاو امهنإ !مكليو :لاق !نونجلا قتا ء«صربلا قتا ,مامض اي هم :اولاق

 ام هب مكذقنتسا اباتك هيلع لزنأو ءالوسر ثعب دق هللا نإ «ناعفني الو ءنارضي

 هدبع اًدمحم نأو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ينإو «هيف متنك

 ام هللاوف :لاق .هنع مكاش امو هب مكرمأ امب هدنع نم مكتئج دقو .هلوسرو

 .املسم الإ ةأرما الو لحجر هرضاح يف مويلا كلذ نم ىسمأ

 مامض نم لضفأ ناك موق دفاوب انعم امف :سابع نب هللا دبع لوقي :لاق

 .2 ةبلعث نبا

 :باذكلا ةمليسم نيبو لوسرلا نيب ثدح ام

 مث «راصنألا نم ةأرما ثراحلا تنب راد يف مهتم ناكف :قاحسإ نبا لاق

 هللا لوسر هب تتأ ةفينح نب نأ :ةنيدملا نم انئاملع ضعب ئئثدحف راجنلا ئب نم

 فعس نم بيسع هعم «هباحصأ ف سلاج لَ هللا لوسرو «بايثلاب هرتست دع

 هنورتسي مهو « هي هللا لوسر ىلإ ىهتنا املف ءتاصوحخ هسأر يف «لخنلا

 ١١( دمججأ هج رخخأو «نسح هدانسإ  - "5: 30.0١دواد وبأو /55ه ١/(

 580( يمرادلاو )١/١517-- 155( يف يناربطلاو (ه5 - ه:/8) مكاحلاو
 ريبكلا» ) )8١49( )©8560 - 5514/8«هخيرات» يف يربطلاو ١714/8 - ١١6(

 هركذو «قاحسإ نبا قيرط نع (770 -- 5174/5) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو
 ا/؟/ه) «ةياهنلاو ةيادبلا» ف ريثك نبا ظفاحلا - 7/(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ام بيسعلا اذه ينتلأس ول» :ِلي هللا لوسر هل لاقف «هلأسو هملك «بايثلاب

 2 «هكتيطعأ

 نأ ةماميلا لهأ نم ةفينح ب نم خيش نثدح دقو :قاحسإ نبا لاق

 اوفلختو « هلل هللا لوسر اوتأ ةفينح ئب دفو نأ معز ءاذه ريغ ىلع ناك هثيدح

 دق انإ هللا لوسر اي :اولاقف «هناكم اوركذ اوملسأ املف ,مهلاحر يف ةمليسم

 يلع هللا لوسر هل رمأف :لاق ءانل اهظفحي انباكر فو انلاحر يف انل اًبحاص انفلخ

 ةعيض هظفحل يأ ,«اناكم مكرشب سيل هنإ امأ» :لاقو موقلل هب رمأ ام لثع.

 . هي هللا لوسر ديري يذلا كلذو «هباحصأ

 هاطعأ امب هوءاجو « هلي هللا لوسر نع اوفرصنا مث :لاق :ةمليسُم ؤبنت

 دق نإ :لاقو ءمحل بذكتو أبنتو هللا ودع دترا ةماميلا ىلإ اوهتنا املف

 نيح مكل لقي ملأ :هعم اوناك نيذلا هدفول لاقو «هعم رمألا ْق تك ر شأ

 دق ينأ ملعي ناك امل الإ كاذ ام ءاناكم مكرشب سيل هنإ امأ :ينومتركذ

 لوقي اميف محل لوقيو ؛عيحاسألا محل عجسي لعح مث ءهعم رمألا يف تكرشأ
 نم «ىعست ةمسن اهنم جرخأ «ىلبحلا ىلع هللا معنأ دقل» :نآرقلل ةاهاضم

 عم وهو «ةالصلا مهنع عضوو ءانزلاو رمخلا مهل لحأو .«ىشحو قافص نيب

 هللاف ءكلذ ىلع ةفينح هعم تقفصأف «يبن هنأب هلي هللا لوسرل دهشي كلذ

 .20ناك كلذ يأ ملعأ

 (*50/5) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو )/١707( «هخيرات» يف يربطلا هحرخأ (1)

 و ؛((8١3ص) «ريسلاو يزاغملا راصتخا ٍقرردلا» فو ءقاحسإ نبا قيرط نم امهالك

 .قاحسإ نبا قيرط نم (7؟7/7) (داشرلاو ىدهلا لبس) و (ةياهنلاو ةيادبلا)
 نم (771/5) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو )١737/7( «هخيرات» يف يربطلا هجرحأ (؟)

 رظنيو (55/5) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو «قاحسإ نبا قيرط

 - 575/5) (داشرلاو ىدهلا لبسو) (”05ص) «ريسلاو يزاغملا راصتخا يف رردلا»

/). 



 58 قاحسإ نبال ةيوبنلا قريسلا

 ءيط دفو يف ليخلا ديز مودق
 «ليخلا ديز مهيف ءءيط دفو ديلي هللا لوسر ىلع مدقو :قاحسإ نبا لاق

 مالسإلا هلو هللا لوسر مهيلع ضرعو ؛هوملك هيلإ اوهتنا املف ,مهديس وهو
 نم متأ ال نم ٍنثدح امك - ِهِلي هللا لوسر لاقو 'مهمالسإ نسحف ءاوملسأف

 نود هتيأر الإ ,ينءاج مث ءلضفب برعلا نم لجر يل ركذ ام» - ءيط لاحر

 هللا لوسر هامس مث ,«هيف ناك ام لك غلبي مل هنإف «ليخلا ديز الإ ,هيف لاقي ام

 ىمح نم ديز جني نإ» : ديلي هللا لوسر لاقف هموق ىلإ اعجار عي هللا لوسر
 ملف مدلم مأ ريغو «ىمحلا ريغ مساب للك هللا لوسر اهامس دق :لاق هنإف .«ةنيدملا

 امي ىمحلا هتباصأ «ةدرف :هل لاقي «ههايم نم ءام ىلإ دحب دلب نم ىهتنا املف «هتبثي

 :لاق تولملاب ديز سحأ الو 4 (9تامف

 دجنم ةدرفب تيب يف كرتأو ةودغ قراشملا يموق لحت رمأ

 دهجب نهنم ربي مل نم دئاوع داعل تضرم ول موي بر الأ
 هللا لوسر هل عطق ىلا «هبتك نم هعم ناك ام ىلإ هتأرما تدمع تام املف

 . "9رانلاب اهتقرحف لك

 فو «(770107/0) «ةوبنلا لئالد» ف يقهيبلاو ١( 4 ه/5) «هخيرات» يف يربطلا هجرخأ )١(
 )١/ «ىربكلا تاقبطلا» :رظنيو «قاحسإ نبا قيرط نم (7/5/5) «ةياهنلاو ةيادبلا»

 .(28هو - ؟ه2/5) «داشرلاو ىدهحلا لبس» و (؟554- 541

 - م”ما//ه) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو ١( عه «هخيرات» يف يربطلا هحرخأ (؟9

 («ةياهنلاو ةيادبلا» ف ريثك نبا ظفاحلا هركذو «قاحسإ نبا قيرط نم امهالك (2

 ىدهلا لبسو» «(١١5ص) «ريسلاو يزاغملا راصتخا ف رردلا» رظنيو «(75/5)
 .(؟ هو - ”همل/5) «داشرلاو

 ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو ١5/7 - 55 ١( «هخيرات» يف يربطلا هجرخأ (©)
 .قاحسإ نبا نع (75/0) «ةياهنلاو



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 © متاح نب يدع مودق

 : علو لوسرلا نم اًرارف ماشلا ىلإ هبوره
 ناك برعلا نم لحجر نم ام :يغلب اميف ءلوقي ناكف متاح نب يدع امأو

 تنكو افيرش اًءرما تنكف انأ امأ «ئيم هب عمس نيح لي هللا لوسرل ةيهارك دشأ

 اكلم تنكو «نيد ىلع يسفن يف تنكف عابرملاب يموق يف ريسأ تنكو ءاّينارصن
 مالغل تلقف ءهتهرك ُهِلَك هللا لوسر تعم املف «يب عنصي ناك امل ءيموق ف

 ءانامس اللذ الامجأ يلبإ نم يل ددعأ «كلابأ ال :يلبإل اًيعار «يرع يل ناك

 «لعفف «يذآف دالبلا هذه ئطو دق دمحم شيحب تعمس اذإف «يم اًبيرق اهسبتحاف

 دمحم ليخ كتيشغ اذإ اعناص تنك ام يدع اي :لاقف «ةادغ تاذ يناتأ هنإ مث

 ءدمحم شويج هذه :اولاقف ءاهنع تلأسف «تايار تيأر دق إف «نآلا هعنصاف

 قحلأ :تلق مث ءيدلوو يلهأب تلمتحاف ءامبرقف «يلامجأ لإ برقف :تلقف :لاق

 يف متاحا اًننب تفلحو «ةيشوحلا تكلسف «ماشلاب ىراصنلا نم يد لهأب

 .اّي تمقأ ماشلا تمدق املف «رضاحلا

 ةنبا بيصتف « ٌهِل هللا لوسرل ليخ ىفلاختو :متاح ةئبا لوسرلا رسأ

 غلب دقو ءءيط نم ايابس يف دلي هللا لوسر ىلع اهي مدقف «تباصأ نميف «متاح

 بابب ةريظح يف متاح تنب تلعجف :لاق «ماشلا ىلإ يبره هي هللا لوسر

 ؛هيلإ تماقف « للك هللا لوسر امي رمف ءاهيف نسبحي ايابسلا تناكو ءدجسملا

 نئماف دفاولا باغو «دلاولا كله هللا لوسر اي :تلاقف «ةلزج ةأرما تناكو

 نم رافلا :لاق .متاح نب يدع :تلاق ؟كدفاو نمو :لاق ؛كيلع هللا رم ىلع

 /؟) بيذهتلا بيرقت 70 - 177/87) بيذهتلا بيذت (417/1) :لامكلا بيذهق (1)
 (1717 4) ةعفنملا ليجعت .(؟559/7) فشاكلا (5؟/9) لامكلا بيذمت ةصالخ (

 حرا )١//١5 -- ١554( ريغصلا يراخبلا خيرات .(417/17) ريبكلا يراخبلا خيرات

 21١8/5 -2174/75 77/1*2) دعس نبا تاقبط (579/4) ةباصإلا (/) ليدعتلاو

7 151). 



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 رم دغلا نم ناك اذإ يح «نيكرتو هلي هللا لوسر ىضم مث :تلاق ؟هلوسرو هللا

 دعب ناك اذإ يح :تلاق .سمألاب لاق ام لثم يل لاقو «كلذ لثم هل تلقف «يب

 :تلاق «هيملكف يموق نأ هفلخ نم لحجر ىلإ راشأف ءهنم تسمي دقو يب رم دغلا

 هللا نم يلع ننماف «دفاولا باغو «دلاولا كله هللا لوسر اي :تلقف هيلإ تمقف

 نم كموق نم يدجت ىتح جورخب يلجعت الف ؛تلعف دق» : ٌهلَي لاقف ءكيلع
 يذلا لحرلا نع تلأسف .«ينينذآ مث ,كدالب ىلإ كغلبي ىتح ةقث كل نوكي

 ىح تمقأو هيلع هللا ناوضر بلاط يبأ نب يلع :ليقف .هملكأ نأ يلإ راشأ

 :تلاق ءماشلاب يحأ نآ نأ ديرأ امنإو :تلاق ؛ةعاضق وأ ىلب نم بكر مدق

 مهيف يل «يموق نم طهر مدق دق «هللا لوسر اي :تلقف « هلي هللا لوسر تئجف

 تحرخف «ةقفن يناطعأو «ئلمحو « لو هللا لوسر ناسكف :تلاق .غالبو ةقث

 .ماشلا تمدق ىح مهعم

 يلإ بوصت ةنيعظ ىلإ ترظن ذإ «يلهأ يف دعاقل ينإ هللاوف :يدع لاق
 تلحسنا يلع تفقو املف ءيه يه اذإف :لاق «متاح ةنبا تلقف :لاق ءانمؤت

 «كتروع كدلاو ةيقب تكرتو ؛كدلوو كلهأب تلمتحا «ملاظلا عطاقلا :لوقت

 ام تعنص دقل ءرذع نم يل ام هللاوف ءاًريخ الإ يلوقت ال ةيحأ يأ تلق :لاق
 اذام :ةمزاح ةأرما تناكو امل تلقف ءيدنع تماقأف تلزن مث :لاق ءتركذ

 لحرلا نكي نإف ءاًعيرس هب قحلت نأ هللاو ىرأ :تلاق ؟لحرلا اذه رمأ يف نيرت

 :لاق «تنأ تنأو «نميلا زع يف لذت نلف اكلم نكي نإو «هلضف هيلإ قباسللف اين

 .يأرلا اذه نإ هللاو :تلق

 :يدع مالسإ

 وهو «هيلع تلحدف ؛ةنيدملا كو هللا لوسر ىلع مدقأ يح تحرخف :لاق

 ماقف متاح نب يدع :تلقف «لجرلا نم» :لاقف «هيلع تملسف ؛هدجسم يف

 ةأرما هتيقل ذإ «هيلإ يب دماعل هنإ هللاوف «هتيب ىلإ يب قلطناف « يي هللا لوسر
 يف تلق :لاق ءاهتحاح يف هملكت ًاليوط امل فقوف «هتفقوتساف «ةريبك ةفيعض

16١ 



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا -0؟

 هتيب يب لحد اذإ ىح ِلظ هللا لوسر ىضم مث :لاق «كلمم اذه ام هللاو يسفن

 :لاق .هذه ىلع سلجا :لاقف «يلإ اهفذقف ءافيل ةوشحم مدأ نم ةداسو لوانت

 لوسر سلجو ءاهيلع تسلجف «تنأ لب :لاقف ءاهيلع سلحاف تنأ لب :تلق

 اي هيإ :لاق مث كلم رمأب اذه ام هللاو :يسفن يف تلق :لاق ءضرألاب هيي هللا

 يف ريست نكت مل وأ :لاق «ىلب :تلق :لاق ؟ايسوكر كت ملأ !متاح نب يدع

 ,كنيد يف كل لحي نكي مل كلذ نإف :لاق ؛ىلب :تلق :لاق «عابرملاب كموق

 :لاق مث ءلهجي ام ملعي «ءلسرم ين هنأ تفرعو :لاقو هللاو لجأ :تلق :لاق

 هللاوف ,مهتجاح نم ىرت ام نيدلا اذه يف لوخد نم كعنمب امنإ يدع اي كلعل

 نم كعنمب امنإ كلعلو ,هذخأي نم دجوي ال تح مهيف ضيفي نأ لاملا نكشويل
 عمست نأ نكشويل هللاوف مهددع ةلقو مهودع ةرثك نم ىرت ام هيف لوخد

 كلعلو .فاخت ال ؛تيبلا اذه روزت ىتح اهريعب ىلع ةيسداقلا نم جرخت ةأرملاب

 هللا مياو ءمهريغ يف ناطلسلاو كلملا نأ ىرت كنأ هيف لوخد نم كعنمب انإ

 :لاق ؛مهيلع تحتف دق لباب ضرأ نم ضيبلا روصقلاب عمست نأ نكشويل
 .تملسأف

 دق «ننوكتل هللاوو «ةثلاثلا تيقبو ناتنثا تضم دق :لوقي يدع ناكو

 نم جرخت ةأرملا تيأر دقو ءتحتف دق لباب ضرأ نم ضيبلا روصقلا تيأر

 ضيفيل ةثلاثلا نوكتل هللا ماو «تيبلا اذه جحت ىح فاخت ال اهريعب ىلع ةيسداقلا

 , 0هذحأي نم دحوي ال ّىح لاملا

 يف يقهيبلاو .قاحسإ نبا قيرط نم ١١/79 -١١5( «هخيرات» يف يربطلا هجرخأ ١(
 ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو «قاحسإ نبا قيرط نم ("98/5) «لئالدلا»

 ه) يذمرتلا هحرحأو ,(7079- م”ا/8/4) دمحأ هجرحأو (// - /75/ه) «ةياهنلاو

 (57107 573) -٠١١( ة 1/7 «ريبكلا» يف يناربطلاو (15 ه8 (؟.4 - ؟١؟/

 44١(. - 759/0) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا هع

 يدارملا كيسُم نب ةورف مودق
 للك هللا لوسر ىلع يدارملا كيسم نب ةورف مدقو :قاحسإ نبا لاق

 . كك هللا لوسر ىلإ مهل اًدعابمو «ةدنك كولمل اقرافم

 مدرلا موي
 نم نادمه اهيف تباصأ «ةعقو نادمهو دارم نيب مالسإلا ليبق ناك دقو

 داق يذلا ناكف «مدرلا موي :هل لاقي ناك موي يف مهونخنأ ىح ءاودارأ ام دارم

 .مويلا كلذ يف كلام نب عدجألا :دارم ىلإ نادمه

 :كيسم نب ةورف لوقي مويلا كلذ فو :قاحسإ نبا لاق

 انيحتني ةنسعألا نعزاني ١ صوخ نهو ةافل ىلع انررم
 انيبلغم ريغف بلغن نإو امدق نوبالغف بلغن نإف

 انيرخآ ةمعُّطو اناينم نكلو نيبج انببط نإامو
 انيحف انيح هفورص ركت لاجس هتلود رهدلا كاذك

 انينس هتراضغ تسبل ولو ىضرنو هب رسن ام انيبف
 انيحط اوطبغ ىلألا تففلأف رهد تارك هب تبلقناذإ

 انوخ هل نامزلا بيردجحبي مهنم رهدلا بيرب طبغي نمف

 ("”انيلوألا نورقلا ىنبفأامك يسموق تاورس مكلذ ىنفأف

 اقرافم هيلي هللا لوسر ىلإ كيسم نب ةورف هحوت املو :قاحسإ نبا لاق

 :لاق «ةدنك كولمل
 اهئاسن قرع لجرلا ناح لجرلاك تضرعأ ةدنك كولم تيأرامل

 اهئارتث نسحو اهل ضاوف وجرأ اًذمحمن مؤأ يتلحار تبرق

 «ةياهنلاو ةيادبلا» و (544/5) «ةباغلا دسأ»و )١75/5( «يربطلا خيرات» :رظني )١(
(83/5). 
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 « كلي هللا لوسر هل لاق « هيي هللا لوسر ىلإ ىهتنا املف :قاحسإ نبا لاق

 لوسر اي :لاق ؟«مدرلا موي كموق باصأ ام كءاس له «ةورف اي» :ئغلب اميف

 لوسر لاقف !كلذ هءوسي ال مدرلا موي يموق باصأ ام هموق بيصي اذ نم هللا

 .اًريخ الإ مالسإلا يف كموق دزي مل كلذ نإ امأ :هل كلي هللا

 نب دلاخ هعم ثعبو ءاهلك جحذمو ديبزو دارُم ىلع ٌهْقلو يبلا هلمعتساو
 .©0 أك هللا لوسر فوت ىح هدالب يف هعم ناكف «ةقدصلا ىلع صاعلا نب ديعس

 ديبز ينب نم سانأ يف بركي دعم نب ورمع مودق
 ديبز يب نم سانأ يف بركي دعم نب ورمع هِي هللا لوسر ىلع مدقو

 رمأ مهيلإ ىهتنا نيح «يدارملا حوشكم نب سيقل لاق دق ورمع ناكو «ملسأف

 شيرق نم ًالجر نأ انل ركذ دقو «كموق ديس كنإ سيق اي : لي هللا لوسر
 ملعن ىح هيلإ انب قلطناف «ين هنإ لوقي ءزاجحلاب جرح دق دمحم :هل لاقي

 نإو «هانعبتا هانيقل اذإو ؛كيلع يفخي نل هنإف :لوقي امك ايبن ناك نإف ؛هملع
 نب ورمع بكرف «هيأر هفسو كلذ سيق هيلع ىبأف ؛هملع انملع كلذ ريغ ناك

 غلب املف هب نمآو هقدصو «ملسأف و هللا لوسر ىلع مدق ح بركي دعم

 يبأر كرتو يئفلاخ :لاقو هيلع مطحتو ءاًرمع دعوأ حوشكم نب سيق كلذ

 :كلذ يف بركي دعم نب ورمع لاقف
 هد شرايداب ًرمأع اعنص يذ موي كترمأ

 هدعتت فوركعلاو هللا ءهاقتاب كترمأ

 هدتوهرغ ريمحلا لثم ينمل نم تجرخ

 هدسأاّ« اج هيلع سرف ىلع ئاتنقهمت

 دسأ» يف ريثألا نباو «(534 - ©48/5) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هجرخأ (1)

 «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا هركذو .قاحسإ نبا قيرط نم (”44/4) «ةباغلا

 .قاحسإ نبا نم (8/)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هداج هءام صلخأ ى هنلاك ةضافم ىكلع

 هدصق ارئاوع ننال بسلا ىنتسنم حمرلا درت

 هدبلهقوفاثي تل يقلل ينتيهقالو لف

 ةهدتسلك ارش ان نئاربلل

 هدردزيلف ههمغضشخيف همطحيلف هغفمدييلف

 00د بو هباينأ تزر حأ اميف كرشلا مولظ

 دعم نب ورمع ماقأف :قاحسإ نبا لاق :لوسرلا توم دعب ورمع دادترا

 876 هللا لوسر يفوت املف ءكيسم نب ةورف مهيلعو ديبز نب نم هموق يف بركي

 :دترا نيح لاقو بركي دعم نب ورمع دترا

 رفثب هرختم فاس اًرامح كلم رش ةورف كلم اندجو

 () ردغو ثبخ نم ءالوحلا ىرت ريمعاب تيأراذإتنكو

 ةدنك دفو يف سيق نب ثعسألا مودق

 :ةدنك دفو مالسإ

 دفو يف ءسيق نب ثعشألا هي هللا لوسر ىلع مدقو :قاحسإ نبا لاق
 نم اًبكار نينامث يف كو هللا لوسر ىلع مدق هنأ باهش نب يرهزلا ئثدحف هدنك

 اولحكتو مهممج اولحر دقو ءهدجسم يي هللا لوسر ىلع اولخدف ةدنك

 86 هللا لوسر ىلع اولخند املف «ريرحلاب اهوففك دقو «ةربحلا بيج مهيلعو

 هجرخأو «قاحسإ نبا نع (854/5) (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ )١(

 .قاحسإ نبا قيرط نم ١77/9 -- ١8( «هخيرات» ف يربطلا

 نبا ظفاحلا هركذو قاحسإ نبا قيرط نم )١57/7( «هخيرات» يف يربطلا هجرخأ (؟)
 .اًضيأ قاحسإ نبا قيرط نم (85 - 84/0) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :لاق ءمكقانعأ يف ريرحلا اذه لاب امف :لاق «ىلب :اولاق ؟اوملست ملأ :لاق

 .هوقلأف ءاهنم هوقشف
 نبا تنأو «رارملا لكآ ونب نحن «هللا لوسر اي :سيق نب ثعشألا هل لاق مث

 نب سابعلا بسنلا اذهبي اوبسان :لاقو تك هللا لوسر مسبتف لاق «رارملا لكآ

 اناكو نيرحات نيلجر ةعيبرو سابعلا ناكو ؛ثراحلا نب ةعيبرو ؛بلطملا دبع
 ناززعتي «رارملا لكآ ونب نحن :الاق ءامه نمم الئسف «برعلا ضعب يف اعاش اذإ

 نب رضنلا ونب نحن لب ال :مه لاق مث ءاكولم اوناك ةدنك نأ كلذو «كلذب

 اي متغرف له :سيق نب ثعشألا لاقف ءانيبأ نم يفتنن الو ءانمأ اوفقن ال ,ةنانك

 .2© نينامث هتبرض الإ اهوقي الجر عمسأ ال هللاو ؟ةدنك رشعم

 املسم يدزألا هللا دبع نب درص مودق

 نسحو «ملسأف ؛يدزألا هللا دبع نب درص ْ# هللا لوسر ىلع مدقو
 هرمأو ؛هموق نم ملسأ نم ىلع يي هللا لوسر هرّمأف دزألا نم دفو يف همالسإ
 .نميلا لبق نم ءكرشلا لهأ نم هيلي ناك نم ملسأ نم. دهاجي نأ

 قح كَ هللا لوسر رمأب ريسي هللا دبع نب درص جرخف :شرج لهأ هلاتق

 توض دقو «نميلا لئابق نم لئابق اميو «ةقلعم ةنيدم ذئموي يهو «شرحب لزن

 اهيف مهورصاحف «مهيلإ نيملسملا ريسب اوعمس نيح مهعم اهولخدف «معثخ مهيلإ

 مه لبج ىلإ ناك اذإ ىح ءالفاق مهنع عجر مث هنم اهيف اوعنتماو ءرهش نم ابيرق

 ىح «هبلط يف اوجرخف ءامزهنم مهنع ىلو امنإ هنأ شرح لهأ نظ ءركش هل لاقي
 .اديدش التق مهلتقف ,مهيلع فطع هوكردأ اذإ

 ىلإ مهنم نيلجر اوثعب شرح لهأ ناك دقو :ثدح امب لوسرلا رابخإ

 /ه) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو ١89( - ١؟م/#) «هخيرات» يف يربطلا هجرخأ )١(

 لبس) :رظنيو م5 - مه/ه) «ةياهنلاو ةيادبلا» فو «ءقاحسإ نبا قيرط نع (؟”5

 )١548/١(. (ىربكلا تاقبطلا) ف دعس نبا هجرحأو 2077/79 (داشرلاو ىدملا



 دمحز ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 دعب ةيشع هيي هللا لوسر دنع امه انيبف «نارظنيو ناداتري ةنيدملاب يي هللا لوسر

 نايشرحلا هيلإ ماقف ؟ركش هللا دالب يأب : يي هللا لوسر لاق ذإ ءرصعلا ةالص

 «شرحج لهأ هيمسي كلذكو ؛رشك هل لاقي لبح اندالبب هللا لوسر اي :الاقف

 نإ :لاق ؟هللا لوسر اي هنأش امف :الاق ؛ركش هنكلو ءرشكب سيل هنإ :لاقف

 «نامثع ىلإ وأ ركب يبأ ىلإ نالجرلا سلجف :لاق «نآلا هدنع رحنل هللا َنُدُب

 8ع هللا لوسر ىلإ اموقف امكموق امكل يعنيل هللا لوسر نإ !امكحيو :امهل لاقف

 مهللا :لاقف ؛كلذ هالأسف هيلإ اماقف ءامكموق نع عفري نأ هللا وعدي نأ هالأساف

 امهموق ادجوف ءامهموق ىلإ نيعحار هي هللا لوسر دنع نم اجرخف ؛مهنع عفرا
 8 هللا لوسر هيف لاق يذلا مويلا يف هللا دبع نب درص مهباصأ موي اوبيصأ دق

 .ركذ ام اهيف ركذ ىلا ةعاسلا يفو «لاق ام

 :شرج لهأ مالسإ

 مهل ىمحو ءاوملسأف #8 هللا لوسر ىلع اومدق يح شرح دفو جرخو

 ثرحلا ةرقبو «ةريثمللو ةلحارلاو سرفلل «ةمولعم مالعأ ىلع ؛مهتيرق لوح ىمح

 ءدزألا نم لحجر ةوزغلا كلت يف لاقف ءتحس مهلامف سانلا نم هاعر نمف

 :مارحلا رهشلا يف نودعي اوناكو «ةيلهاجلا يف دزألا نم بيصت معثخ تناكو

 رمحلاو ليخلا اهيفو لاغبلا اهيف ةبئاخ ريغ انوزغام ةوزغاي

 رذنلا امل تعاش دق معنخ عمجو اهعناصم يف اًريمح انيتأ تح

 ©)ورفك مأ دعب اونادأ يلابأ امف هلمحأ تنك ًاليلغ تعضو اذإ

 )١( «هخيرات» يف يربطلا هحرحأ »/. ١١ - ١7١( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو )5/

 ةباغلا دسأ) يف ريثألا نباو «مالال» -ما/؟ )١7-1١57/5(« ه) (ةياهنلاو ةيادبلا) فو

 / -07.قاحسإ نبا نع امهالك (م6



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مهباتكب ربمح كولم لوسر مودق

 مهوسرو «كوبت نم همدقم «ريمح كولم باتك كي هللا لوسر ىلع مدقو
 يذ ليق نامعنلاو لالك دبع نب ميعنو «لالك دبع نب ثراحلا ,مهمالسإب هيلإ

 يواهرلا ةرم نب كلام نزي وذ ةعرز هيلإ ثعبو «نادمهو رفاعمو نيعر
 .هلهأو كرشلا مهتقرافمو «مهمالسإب

 :مهيلإ لوسرلا باتك

 : 8 هللا لوسر مهيلإ بتكف
 دبع نب ثراحلا ىلإ هللا لوسر دمحم نم :ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 رفاعمو نيعر يذ ليق «نامعنلا ىلإو .لالك دبع نب ميعن ىلإو .لالك

 دق هنإف .دعب امأ ءوه الإ هلإ ال يذلا هللا مكيلإ دمحأ إف دعب امأ ,نادمهو

 هب متلسرأ ام غلبف ,ةنيدملاب انيقلف ءمورلا ضرأ نم انبلقنم مكلوسر انب عقو
 مكاده دق هللا نأو :نيكرشملا مكلتقو مكمالساب انأبنأو ,مكلبق ام انربخو

 ةاكزلا متيتآو «ةالصلا متمقأو .هلوسرو هللا متعطأو متحلصأ نإ .هادهي

 ىلع بتك امو .هيفصو لوسرلا مهسو .هللا سمح ماغلا نم متيطعأو
 ىلعو ءءامسلا تقسو نيعلا تقس ام رشُع راقعلا نم ةقدصلا نم نينمؤملا
 نيثالث يفو ,نوبل ةئبا نيعبرألا لبإلا يف نأو ,رشعلا فصن برغلا ىقس ام

 رقبلا نم نيثالث لك يفو «ةرقب رقبلا نم نيعبرأ لك يفو «ناتاش لبإلا نم
 اًهأو ,ةاش ءاهدحو ةمئاس منغلا نم نيعبرأ لك يفو ,ةعذج وأ عذج «عيبت

 .هل ريخ وهف اًريخ داز نمف ؛ةقدصلا يف نينمؤملا ىلع ضرف يتلا هللا ةضيرف

 نم هنإف ,نيكرشملا ىلع نينمؤملا رهاظو ,همالسإ ىلع دهشأو كلذ ىدأ نمو
 ملسأ نم هنإو هلوسر ةمذو هللا ةمذ هلو ,مهيلع ام هيلعو ,مهلل ام هل ؛نينمؤملا

 نمو «مهيلع ام هيلعو ءمهلا ام هل ,نينمؤملا نم هنإف ,يارصن وأ يدوهي نم
 لاح لك ىلع «ةيزجلا هيلعو ءاهنع دري ال هنإف هتينارصن وأ هتيدوهي ىلع ناك

 كلذ ىدأ .ًبايث هضوع وأ رفاعملا ةميق نم فاو رانيد دبع وأ رح ,ىثنأ وأ ركذ



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 .هلوسرلو هلل ودع هنإف هعنم نمو ,هلوسر ةمذو هللا ةمذ هل هنإف يي هللا لوسر ىلإ

 . اذإ نأ نزي يذ ةعرز ىلإ لسرأ يبنلا اًدمحم هللا لوسر نإف دعب امأ

 كلامو ,ديز نب هللا دبعو ؛لبج نب ذاعم :اًريخ مهي مكيصوأف يلسر مكاتأ

 مكدنع ام اوعمجا نأو ءمهياحصأو ةرم نب كلامو ءرمن نب ةبقعو «ةدابع نبا

 نب ذاعم .مهريمأ نأو ,يلسر اهوغلبأو ,مكيفلاخم نم ةيرجلاو ةقدصلا نم

 .ايضار الإ نبلقني الف ,لبج
 نإ مث ,هلوسرو هدبع هنأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشي اًدمحم نإف ,دعب امأ

 تلتقو ءريمح لوأ نم تملسأ كنأ ينثدح دق يواهرلا ةرم نبا كلام

 لوسر نإف ءاولذاخت الو اونوخت الو ءاربخ ريمحب كرمآو ريخب رشبأف نيكرشملا
 امنإ ؛هتيب لهأل الو دمحمل لحت ال ةقدصلا نأو ,مكريقفو مكينغ يلو وه هللا

 غلب دق اكلام نأو ؛ليبسلا نباو نيملسملا ءارقف ىلع امي ىكزي ةاكز يه

 يحلاص نم مكيلإ تلسرأ دق ٍنإو ءاًريخ هب مكرمآو ؛بيغلا ظفحو «ريخلا

 ملإ روظنم مهإف ءاريخ محمي كرمآو ,مهملع ىلوأو مهنيد ىلوأو يلهأ
 .")هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 يثدحو :قاحسإ نبا لاق :نميلا ىلإ هثنعب نيح اذاعُم لوسرلا ةيصو

 هاصوأ ءاَذاعُم ثعب نيح كي هللا لوسر نأ :ثدح هنأ ركب يبأ نبا هللا دبع

 موق ىلع مدقتس كنإو ءرفنت الو رّشبو رسعت الو رّسي :هل لاق مث «هيلإ دهعو
 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش لقف ءةنجلا حاتفم ام كنولئسي ؛باتكلا لهأ نم

 هب هرمأ اه. ماق نميلا مدق اذإ تح ءذاعم جرخف :لاق .©"0ل كيرش ال هدحو

 /ه) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو )/.١١ -١18( «هخيرات» يف يربطلا هجرخأ (1)

 ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو .قاحسإ نبا قيرط نم امهالك (4.م- ع.

 .اًضيأ قاحسإ نبا نع (848/) «ةياهنلاو

 قف يمثيحلا هركذ (فشك - )9/١ رازبلاو «(547/5) دمحأ هحرخأو «ءلسرم هدانسإ )١(

 )١13/1(. «دئاوزلا عمجم»



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ام :هللا لوسر بحاص اي :تلاقف «نميلا لهأ نم ةأرما هتتأف يي هللا لوسر
 قح يدؤت نأ ىلع ردقت ال ةأرملا نإ !كحيو :لاق ؟اهيلع ةأرملا جوز قح

 تنك نعل هللاو :تلاق ءتعطتسا ام هقح ءادأ ف كسفن يدهحأف ءاهجوز

 تعجر ولو ؟كحيو :لاق ةأرملا ىلع جوزلا قحام ملعتل كنإ يم هللا لوسر بحاص
 ."0هقح تيدأ ام هيبهذت يح كلذ تصصمف «ءاّمدو اًحيق هارخنم بعثنت هتدجوف

 يماذجلا ورمع نب ةورف مالسإ
 «يثافنلا مث «يماذجلا ةرفانلا نب ورمع نب ةورف ثعبو :قاحسإ نبا لاق

 الماع ةورف ناكو ءءاضيب ةلغب هل ىدهأو همالسإب ًالوسر هي هللا لوسر ىلإ

 .ماشلا ضرأ نم اهلوح امو ناعم هلرتم ناكو ؛برعلا نم مهيلي نم ىلع مورلل
 :هلتقمو هرعشو هل مورلا سبح

 ,مهدنع هوسبحف .هوذخأ ىح هوبلط «همالسإ نم كلذ مورلا غلب املف
 :كلذ هسبحم يف لاقف

 ناورقلاو بابلا نيب مورلاو يباحصأ انهوم ىميلس تقرط
 ناكبأ دقو ىفغأ نأ تممهو ىأر دق ام هءاسو لايخلا دص

 نايستإلل نيبدت الو ىمىلس اًدهمِإ يدعب نيعلا نلحكت ال
 ناسل صحي الو ةزعألا طسو يننأ ةشيبك ابأ تملع دقو

 نام نفرعتل تيقب نئلو 2 مكاخأ ندقفنل تكله نئلف
 كايبو ةعاجشو ةدوج نم قفلا عمج ام لجأ تعمج دقلو

 نباو )١556(« (117١/؟) رازبلاو «.(".5/*0) «فنصملا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ )١(

 «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلاو ١185( 2188/5) مكاحلاو «(دراوم - ١١؟85) نابح

 يمئيهلا هركذ «(؟١/5517) بيرقتلاو )١55/5( «بيذهتلا بيذق» رظني (191/90

 - 117/8/9) رازبلاو )١83/5( مكاحلا هجرخأ ,((895.0/5) «دئاوزلا عمجب» يف

 )١155(. (فشك



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا بب؟|

 :لاق «نيطسلفب ءارفع:هل لاقي ءمهل ءام ىلع هبلصل مورلا تعمجأ املف

 لحاورلا ىدحإ قوف ءارفع ءام ىلع اهليلح نأب ىملس ىدتأ له الأ

 لجانلملاب اهفارطأ ةبنشم اهمأ لحفلا برضي مل ةقان ىلع

 ديلولا نب دلاخ يدي ىلع بعك نب ثراحلا ينب مالسإ
 مهيل | راس ام

 رهش يف «ديلولا نب دلاح ## هللا لوسر ثعب مث :قاحسإ نبا لاق

 نارجنب بعك نب ثراحلا نب ىلإ ءرشع ةنس «ىلوألا ىدامج وأ رخآلا عيبر

 لبقاف اوباجتسا نإف ءاّنالث مهلتاقي نأ لبق مالسإلا ىلإ مهوعدي نأ هرمأو

 نابكرلا ثعبف ؛مهيلع مدق ىح دلاح جرخف .مهلتاقف اولعفي مل نإو «مهنم

 ءاوملسأ ؛سانلا اهيأ نولوقيو «مالسإلا ىلإ نوعديو ءهجو لك يف نوبرضي

 مالسإلا مهملعي دلاخ مهيف ماقأف ءهيلإ اوعُد اميف اولخدو «سانلا ملسأف

 اوملسأ مه نإ م هللا لوسر هرمأ ناك كلذبو ## هيبن ةنسو هللا باتكو

 .اولتاقي ملو

 مالسلا «ديلولا نب دلاخ نم يي هللا لوسر ىلإ :ديلولا نب دلاخ بتك مث
 وه الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ نإف «هتاكربو هللا ةمحرو هللا لوسر اي كيلع

 اذإ ئترمأو ءبعك نب ثراحلا نب ىلإ ئتثعب كنإف كي هللا لوسر اي :دعب امأ

 ءمهيف تمقأ اوملسأ نإف «مالسإلا ىلإ مهوعدأ نأو «مايأ ةثالث مهلتاقأ الأ مهتيتأ

 اوملسي مل نإو «هيبن ةنسو هللا باتكو مالسإإلا ماعم مهتملعو «مهنم تلبقو

 لوسر ينرمأ امك «مايأ ةثالث مالسإلا ىلإ مهتوعدف مهيلع تمدق ٍنإو «مهتلتاق

 ملو اوملسأف ءاوملست اوملسأ «ثراحلا نب اي :اولاق انابكر مهيف تثعبو هِي هللا

 هللا مهام امع مهامنأو هب هللا مهرمأ امب مهرمآ ؛مهرهظأ نيب ميقم انأو ءاولتاقي

 هع هللا لوسر يلإ بتكي يح © يبلا ةنسو مالسإلا ملاعم مهملعأو «هنع

 .هتاكربو هللا ةمحرو هللا لوسر اي كيلع مالسلاو



 ظ 3 هللا لوسر هيلإ بتكف
 ديلولا نب دلاخ ىلإ هللا لوسر يبنلا دمحم نم :ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 :دعب امأ ,وه الإ هلإ ال يذلا هللا كيلإ دمحأ إف ءكيلع مالس

 اوملسأ دق بعك نب ثراحلا ينب نأ ربخت كلوسر عم ينءاج كباتك نإف

 هلإ ال نأ اودهشو ,مالسإلا نم هيلإ مقوعد ام ىلإ اوباجأو ؛مهلتاقت نأ لبق
 مهرشبف ادب هللا مهاده دق نأو .هلوسرو هللا دبع اًدمحم نأو هللا الإ

 .هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو ءمهدفو كعم لبقيلو لبقأو ؛مهرذنأو

 :لوسرلا ىلع مهدفو عم دلاخ مودق
 «بعك نب ثراحلا ب دفو هعم لبقأو كَ هللا لوسر ىلإ دلاح لبقأف

 دبعو لجحملا نب ديزيو «نادملا دبع نب ديزيو ةصغلا يذ نيصحلا نب سيق مهنم
 يبابضلا هللا دبع نب ورمعو «يادقلا هللا دبع نب دادشو ؛يدايزلا دارق نب هللا
 مهفأك نيذلا موقلا ءالؤه نم :لاق ءمهآرف هيي هللا لوسر ىلع اومدق املف
 املف ءبعك نب ثراحلا نب لاحر ءالؤه هللا لوسر اي :ليق .دنهلا لاجر
 ال هنأو هللا لوسر كنأ دهشن :اولاقو ؛هيلع اوملس ِهكَيَي هللا لوسر ىلع اوفقو
 هللا لوسر يبأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ انأو يؤ هللا لوسر لاق هللا الإ هلإ

 هعجاري ملف ءاوتكسف :اومدقتسا اورجز اذإ نيذلا متنأ :هَيَي هللا لوسر لاق مث

 ملف «ةثلاثلا اهداعأ مث ءدحأ مهنم هعحاري ملف «ةيناثلا اهداعأ مث ءدحأ مهنم

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 لوسر اي معن :نادملا دبع نب ديزي لاقف «ةعبارلا اهداعأ مث ءدحأ مهنم هعحاري

 ول :© هللا لوسر لاقف «رارم عبرأ اهلاق ءاومدقتسا اورجز اذإ نيذلا نحن هلل
 تحت مكسوءر تيقلأل ءاولتاقت ملو متملسأ مكنأ يلإ بتكي مل اًدلاخ نأ

 :لاق ءادلاح اندمح الو كاندمح ام هللاو امأ :نادملا دبع نب ديزي لاقف ,مكمادقأ

 :لاق هللا لوسر اي كب اناده يذلا لجو زع هللا اندمح :اولاق ؟متدمح نمف

 ؟ةيلهاجلا يف مكلتاق نم نوبلغت متنك مب كي هللا لوسر لاق مث ,متقدص

 انك :اولاق ؛ءمكلتاق نم نوبلغت متنك دق لب :لاق ءادحأ بلغن نكن مل :اولاق



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 «ملظب اًدحأ أدبن الو «قرتفن الو عمتجب انك انإ هللا لوسر اي انلتاق نم بلغن

 نيصحلا نب سيق بعك نب ثراحلا ئب ىلع هي هللا لوسر ّرمأو ,متقدص :لاق

 ؛ةدعقلا يذ ردص يف وأ «لاوش نم ةيقب يف مهموق ىلإ ثراحلا نب دفو عجرف

 هك هللا لوسر يفوت يح «رهشأ ةعبرأ الإ مهموق ىلإ اوعجر نأ دعب اوثكمب ملف

 .معنأو ىضرو «كرابو ؛محرو

 6 هللا لوسر ناك دقو :مهيلإ هدهعب مزح نب ورمع ثعبي لوسرلا

 مهملعيو «نيدلا يف مههقفيل ؛مزح نب ورمع مهدفو ىلو نأ دعب مهيلإ ثعب

 هيف هيلإ دهع اًباتك هل بتكو مهتاقدص مهنم ذخأيو «مالسإلا ملاعمو ةنسلا

 :هرماب هيف هرمأو ؛هدهع

 تريز ايت » هلوسرو هللا نم نايب اذه ؛ميحرلا نمح نمحرلا هللا مسب

 مزح نب ورمعل هللا لوسر يبنلا دمحم نم دهع .” 4 ٍدوُقُعْلَآِب أ أوُفوَأ َوْماَء

 اوقتا نيذلا عم هللا نإف هلك هرمأ يف هللا ىوقتب هرمأ ,نميلا ىلإ هنعب نيح

 سانلا رشبي نأو هللا هرمأ امك قحلاب ذخأي نأ هرمأو .نونسحم مه نيذلاو

 الف .سانلا ىهنيو ءهيف مههقفيو ,نآرقلا سائلا ملعيو هب مهرمأيو ءريخلاب
 «مهيلع يذلاو «؛ «مه يذلاب سانلا ربخيو ,رهاط وهو الإ ناسنإ نآرقلا سمب

 ىو ءملظلا هرك هللا نإف ؛ملظلا يف مهيلع دتشيو ,قحلا يف سانلل نيليو

 .اهلمعبو ةنجلاب سانلا رشبيو 24 َنيِملّظلَا ىلَع هللا ٌةَمَعَل الأ » :لاقف .هنع

 ملعيو «نيدلا يف اوهقفي ىتح سانلا فنأتسيو ءاهلمعو رانلا سائلا رذنيو
 جحلا :ربكألا جحلاو .هب هللا رمأ امو :هتضيرفو هتنسو جحلا ملاعم سانلا

 بوث يف دحأ يلصي نأ سانلا ىهنيو ,ةرمعلا وه :رغصألا جحلاو «ربكألا

 يبتجي نأ سانلا ىهنيو هيقتاع ىلع هيفرط ينفي ابوث نوكي نأ الإ ,ريغص دحاو
 رعش دحأ صقعي نأ ىهنيو .ءامسلا ىلإ هجرفب يضفي دحاو بوث يف دحأ

 ظ .؟١ ةيآ :ةدئاملا 01

 )١8(. ةيآ :دوه (؟)



 لئابقلا ىلإ ءاعدلا نع جيه سانلا نيب ناك اذإ ىهنيو ,هافق يف هسأر

 عدي مل نمف .هل كيرش ال هدحو لجو زع هللا ىلإ مهاوعد نكيلو ,رئاشعلاو
 ىلإ مهاوعد نوكت ىتح .فيسلاب اوفطقيلف رئاشعلاو لئابقلا ىلإ اعدو هللا ىلإ
 ىلإ مهيديأو مههوجو ءوضولا غابساي سانلا رمأيو .هل كيرش ال هدحو هللا
 رمأو هللا مهرمأ امك مهسوءرب نوحسميو نيبعكلا ىلإ مهلجرأو قفارملا
 ,حبصلاب سلغيو عوشخلاو دوجسلاو عوكرلا مامتإو ءاهتقول ءةالصلاب
 ضرألا يف سمشلاو رصعلا ةالصو ,سمشلا ليمت نيح ةرجاهلاب رجهيو
 ىءامسلا يف موجنلا ودبت ىتح رخؤي ال «ليللا لبقي نيح برغملاو «ةربدم
 دنع لسغلاو ءاهل يدون اذإ ةعمجلا ىلإ يعسلاب رمأو «ليللا لوأ ءاشعلاو

 يف نينمؤملا ىلع بتك امو :هلل سمح مناغملا نم ذخأي نأ هرمأو ءاهيلإ حاورلا

 ىقس ام ىلعو ءءامسلا تقسو نيعلا تقس ام رشع راقعلا نم ةقدصلا
 عبرأ نيرشع لك ينو «ناتاش لبإلا نم رشع لك يفو ,رشعلا فصن برغلا
 وأ حذج «عيبت رقبلا نم نيثالث لك يفو «ةرقب رقبلا نم نيعبرأ لك يفو هايش
 يتلا هللا ةضيرف اههإف ةاش ءاهدحو ةمئاس منغلا نم نيعبرأ لك يفو ,ةعذج
 ملسأ نم هنأو .هل ريخ وهف اًريخ داز نمف .ةقدصلا يف نينمؤملا ىلع ضرتفا

 نم هنإف ,مالسإلا نيدب نادو هسفن نم اًصلاخ امالسإ يارصن وأ يدوهي نم
 وأ هتينارصن ىلع ناك نمو ؛مهيلع ام لثم هيلعو ءمهلام لثم هل «نينمؤملا
 رانيد ,دبع وأ رح ,ىثنأ وأ ركذ :لاح لك ىلعو ءاهنع دري ال هنإف هتيدوهي
 هنإف عنم نمو .هلوسرو هللا ةمذ هل نإف ءكلذ ىدأ نمف اًبايث هضوع وأ فاو

 هيلع مالسلاو .دمحم ىلع هللا تاولص .اًعيمج نينمؤمللو هلوسرو هلل ودع
 ." هتاكربو هللا ةمحرو

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 )١( «هخيرات» يف يربطلا هجرخأ 8١0/١١ -١١7( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو )5/

 ١ --4١5( (ةياهنلاو ةيادبلا) فو قاحسإ نبا قيرط نم امهالك )1/8 ١١ -

 ( 4ص) «ريسلاو يزاغملا راصتخا يف رردلا» رظنيو .قاحسإ نبا نع 5١(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 يمادجلا ديز نب ةعافر مودق
 :هموق ىلإ لوسرلا باتكو همالسإ

 ديزي نب ةعافر «ربيخ لبق «ةيبيدحلا ةنده يف هيي هللا لوسر ىلع مدقو

 همالسإ نسحف «ملسأو ءامالغ ل هللا لوسرل ىدهأف «يبيبضلا مث يماذجلا

 :هباتك يفو «هموق ىلإ اباتك يو هللا لوسر هل بتكو
 نب ةعافرل هللا لوسر دمحم نم باتك اذه :ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 .هلوسر ىلإو هللا ىلإ مهوعدي :مهيف لخد نمو .ةماع هموق ىلإ هتنعب نإ ,ديز

 «نيرهش نامأ هلف ربدأ نمو .هلوسر بزحو هللا بزح يفف مهنم لبقأ نمف
 ةرح :ةرحلا ىلإ اوراس مث ءاوملسأو اوباجأ هموق ىلع ةعافر مدق املف

 ."”اهولزنو ,ءالجرلا
 يسنعلا دوسألاو يفنحلا ةمليسم ؛نيباذكلا ركذ

 ناباذكلا يقي هللا لوسر دهع يف ملكت ناك دقو :قاحسإ نبا لاق

 .ءاعنصب يسنعلا بعك نب دوسألاو «ةفينح ئب يف ةماميلاب بيبح نب ةمليسم

 :امهيف يو لوسرلا ايؤر

 راسي نب ءاطع نع «طيسق نب هللا دبع نع ديزي نثدح :قاحسإ نبا لاق
 2ع هللا لوسر تعمس :لاق يردخلا ديعس يبأ نع «راسي نب ناميلس هيخخأ وأ

 مث ردقلا ةليل تيأر دق نإ «سانلا اهيأ :لوقي وهو «هربنم ىلع سانلا بطخي وهو

 :اراطف امهتخفنف ءامهتهركف ءبهذ نم نيراوس يعارذ يف تيأرو اهتيسنأ
 .(7 ةماميلا بحاصو «نميلا بحاص «نيباذكلا نيذه امهتلوأف

 هب قاحسإ نبا قيرط نم (145577) (4577) (57/5) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ )١(

 /؟) «ةباغلا دسأ» يف ريثألا نبا هركذو )5١7/5( «دئاوزلا عمجم» يف يمئيحلا هركذو
 .7"١١ص «ريسلاو يزاغملا راصتخا يف رردلا» :رظنيو (588--

 امهالك )٠١717( مقر (9؟7/17) ىلعي وبأو (87/9) دمحأ هجرخأو ,نسح هدانسإ )١(
 )١84/7(( «دئاوزلا عمجب» يف يمثيحلا هركذ ثيدحلاو «قاحسإ نبا قيرط نم



 :نيلاجدلا نع لوسرلا ثيدح

 تعمم :لاق هنأ ةريره يبأ نع مَ ال نم ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 .©”ةوبنلا يعدي مهلك ءالاجد نوئالث جرخي نيح ةعاسلا موقت ال :لوقي يي هللا لوسر

 تاقدصلا ىلع لامعلاو ءارمألا جورخ

 ىلع هلامعو هءارمأ ثعب دق م هللا لوسر ناكو :قاحسإ نبا لاق

 نب ةيمأ يبأ ب رحاهملا ثعبف «نادلبلا نم مالسإلا أطوأ ام لك ىلإ تاقدصلا

 يئب احأ ديبل نب دايزل ثعبو ءامب وهو يسنعلا هيلع جرخف .ءاعنص ىلإ ةريغملا

 ىلع متاح نب يدع ثعبو اًتاقدص ىلع ّيىلعو تومرضح ىلإ يراصنألا ةضايب

 ةلظنح يب تاقدص ىلع ةريون نب كلام ثعبو «دسأ نب ىلعو ءاهتاقدصو ئط
 ةيحان ىلع ردب نب ناقربزلا ثعبف ؛مهنم نيلحر ىلع دعس نب ةقدص قرفو

 ىلع يمرضحلا نب ءالعلا ثعب دق ناكو ةيحان ىلع مصاع نب سيقو ءاهنم

 عمجيل «نارحن لهأ ىلإ هيلع هللا ناوضر بلاط يأ نب يلع ثعبو «نيرحبلا

 ."" مهتيزحي هماع مدقيو مهتقدص

 هنع باوجلاو هللا لوسر ىلإ ةمليسم باتك

 ةمليسم نم :ك# هللا لوسر ىلإ بتك دق ؛بيبح نب ةمليسم ناك دقو
 يف تكرشأ دق يإف دعب امأ «كيلع مالس :هللا لوسر دمحم ىلإ «هللا لوسر

 موق اشيرق نكلو ءضرألا فصن شيرقلو «ضرألا فصن انل نإو ؛كعم رمألا

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 «(170/9) «(57ا/5) «(47ا/5) يف هفارطأو «(9171) (775/07) يراخبلا هج رخأ
 يقهيبلاو )51١9/7(« دمحأو (57175/57) )١781/54( ملسمو /٠0307/( ءال085)
 (17279) يزاغملا باتك (475/8) حيحص دنسب يراخبلا هجرخأو «ةوبنلا لئالد» يف
 .(1781/4) ملسمو

 )١( يراخبلا هحرخأ «فيعض هدانسإ )١7/181(: 5؟+89/4) ملسمو -0551.0((«
 دمحأو ١/1" (« دواد وبأو )١51/4(.

 .قاحسإ نبا قيرط نع ١( 47/79 «هخيرات» يف يربطلا هحرحأ )١(



 د ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 2”باتكلا اذهبي هل نالوسر هيلع مدقف «نودتعي

 دوعسم نب ميعن نب ةملس نع ؛عجشأ نم خيش ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 :هباتك أرق نيح امهل لوقي © هللا لوسر تعم :لاق ؛ميعن هيبأ نع ؛يعجشألا

 ال لسرلا نأ الول هللاو امأ :لاقف «لاق امك :لوقن :الاق ؟امتنأ نالوقت امف»

 .'"”«امكقانعأ تبرضل لنقت

 ىلإ هللا لوسر دمحم نم :ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب» :ةمليسم ىلإ بتك مث
١ 

 هلل ضرألا نإف :دعب امأ ؛ىدهلا عبتا نم ىلع مالسلا :باذكلا ةمليسم ها

 ."” رشع ةنس رخآ يف كلذو .«نيقتملل ةبقاعلاو ,هدابع نم ءاشي نم اهثروي

 عادولا ةجح

 وذ هك هللا لوسر ىلع لحد املف :قاحسإ نبا لاق :لوسرلا زهجت

 هل زاهجلاب سانلا رمأو ؛جحلل زهمت ةدعقلا

 نب مساقلا هيبأ نع «مساقلا نب نمحرلا دبع ئتدحف :قاحسإ نبا لاق

 سمن جحلا ىلإ هَ هللا لوسر جرح :تلاق كيو يبلا جوز ةشئاع نع «دمحم
 .9©(2 ةدعقلا يذ نم نيقب لايل

 نب نمحرلا دبع نثدحف :قاحسإ نبا لاق :جحلا يف ضئاخلا مكح

 جحلا الإ سانلا ركذي ال :تلاق .ةشئاع نع دمحم نب مساقلا هيبأ نع «مساقلا

 فارشأ نم فارشأو «يده لا هعم و هللا لوسر قاس دقو فرسب ناك اذإ يح

 )١( «هخيرات» يف يربطلا هحرحأ )١57/9( «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو )791/5(

 «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو «قاحسإ نبا قيرط نم امهالك )51/5(.

 نئسلا» يف يقهيبلاو ١( 55 -- 47١/؟) مكاحلاو .(88-- 87/9) دواد وبأ هحرخأ (؟)

 )5١1١/9(. «ىربكلا

 .هجيرخت مدقت (59)

 ةيادبلا» يف ظفاحلا هركذو قاحسإ نبا قيرط نم )/١54( يف يربطلا هحرخأ (:5)

 .قاحسإ نبا نع (171/) (ةياهنلاو
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 كلذ تضحو :تلاق ؛يدهلا قاس نم الإ ةرمعب ولحي نأ سانلا رمأ «سانلا

 :تلاق ؟تسفن كلعل ؟ةشئاع اي كلام :لاقف «يكبأ انأو يلع لحدف «مويلا

 ال :لاقف ءرفسلا اذه ف يماع مكعم جرحأ مل ينأ تددول هللاو .معن :تلق

 .تيبلاب نيفوطت ال كنأ الإ جاحلا يضقي ام لك نيضقت كنإف ؛ءكلذ نلوقت
 هؤاسن لحو هعم يده ال ناك نم لك لحف .ةكم يي هللا لوسر لخدو :تلاق

 ام :تلقف ءَيِبب يف حرطف ريثك رقب محلب تيتأ رحنلا موي ناك املف «ةرمعب
 ثعب ةبصحلا ةليل تناك اذإ ح رقبلا هئاسن نع هيي هللا لوسر حبذ :اولاق ؟اذه

 ناكم «ميعنتلا نم ينرمعأف ركب يبأ نب نمحرلا دبع يأ عم وع هللا لوسر يب

 .27 ئتتاف ىلا قرمع

 نب هللا دبع نع «رمع نب هللا دبع ىلوم عفان نيثدحو :قاحسإ نبا لاق

 .ةرمعب نللحي نأ هءاسن تي هللا لوسر رمأ امل :تلاق ءرمع تنب ةصفح نع رمع

 الف تدبلو تيدهأ نأ :لاقف ؟انعم لحت نأ هللا لوسر اي كعنمب امف :انلق
 ."'يبده رحنأ ىتح لحأ

 نميلا نم هلوفق يف 40 يلع ةافاوم

 ناك هي هللا لوسر نأ :حيحجن يبأ نب هللا دبع ثدحو :قاحسإ نبا لاق

 لوسر تنب ةمطاف ىلع لحدف «مرحأ دقو ةكمح. هيقلف «نارحبن ىلإ يَذ ايلع ثعب

 تنب اي كلام :لاقف «تأيتو تلح دق اهدجوف ءاهنع هللا يضرو هيض هللا

 هللا لوسر ىتأ مث ءانللحف ةرمعب لحن نأ #2 هللا لوسر انرمأ :تلاق ؟هللا لوسر

 «تيبلاب فطف قلطنا :«هللا لوسر هل لاق ؛هرفس نع ربخلا نم غرف املف

 /؟) كلامو )١5١48/9((« ملسمو )7١117( (88.-- ”/9/5) يراخبلا هجرخأ )١(
 //) دمحأو (ه :9/9) يذمرتلاو «(5075-- 7174/10) يئاسنلاو ت78 - <01

 (717/14) «راثآلا ناعم حرش» يف يواحطلاو (549) دوراجلا نباو ,«© ١
 .(؟ 54 5/5) «ةنسلا حرش» يف يوغبلاو قالت /ه) يقهيبلاو

 ٠١١7(« 2030511/5) ةحام نباو (©94/5؟) دواد وبأو «(ه/9) يراخبلا هحرخأ (؟١)

 .(514١/؟5) يواحطلاو )١55/5( يقهيبلاو
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 :لاقف «تللهأ امك تللهأ نإ : هللا لوسر اي :لاق ء,كباحصأ لح امك لحو

 :تمرحأ نيح تلق نإ هللا لوسر اي :لاق ؛كباحصأ لح امك للحاف عجرا

 نم كعم لهف :لاق #8 دمحم كلوسرو كدبعو كيبن هب لهأ ام. لهأ نإ مهللا
 لوسر عم همارحإ ىلع تبثو «هيده يف هيي هللا لوسر هكرشأف .ال :لاق ؟يده
 .2" امهنع يدملا هيو هللا لوسر رحنو جحلا نم اغرف يح هلا

 ةرمع يبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نب ىحي ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 ىقليل نميلا نم هنيَذ يلع لبقأ امل :لاق «ةناكر نب ديزي نب ةحلط نب ديزي نع

 هعم نيذلا هدنج ىلع فلختساو كي هللا لوسر ىلإ لجعت «ةكمب # هللا لوسر

 زبلا نم ةلح موقلا نم لحر لك اسكف لحرلا كلذ دمعف ؛هباحصأ نم لحجر
 :لاق للحلا مهيلع اذإف ؛مهاقليل جرح هشيح اند املف هذ يلع عم ناك يذلا

 !؟اذه ام كليو

 عزنا !كليو :لاق «سانلا يف اومدق اذإ هب اولمجتيل موقلا توسك :لاق

 بلا يف اهدرف ؛سانلا نم للحلا عزتناف :لاق دع هللا لوسر ىلإ هب يهتنت نأ لبق

 .©) ممي عنص امل هاوكش شيلا رهظأو :لاق

 نب رمعم نب مزح نب نمحرلا دبع نب هللا دبع ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 ؛بعك تنب بنيز هتمع نع ةرجع نب بعك نب دمحم نب ناميلس نع مزح
 ايلع سانلا ىكتشا :لاق «يردخلا ديعس يبأ نع «يردخلا ديعس يبأ دنع تناكو

 ال ؛سانلا اهيأ :لوقي هتعمسف ءابيطح انيف هيو هللا لوسر ماقف «هيلع هللا ناوضر

 ."" ىكشي نأ نم هللا ليبس يف وأ هللا تاذ يف نشحأل هنإ هللاوف ءايلع اوكشت

 دمحم قيرط نم ١48/99 - ١55( «هخيرات» يف يربطلا هحرخأو «فيعض هدانسإ )١(
 .قاحسإ نبا
 .قاحسإ نبا نع ١( 59/79 «هخيرات» ف يربطلا هحرحأو «فيعض هدانسإ )7١(

 يربطلاو )87/١( «ةيلحلا» يف ميعن وبأو ١( 45/5) مكاحلاو (86 /5) دمحأ هحرخأ (؟)

 .قاحسإ نبا قيرط نع ١49/8 - ١6١( «هخيرات» ف
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 .ةجح ىلع 2ع هللا لوسر ىضم مث :قاحسإ نبا لاق :عادولا ةبطح

 نيب يلا هتبطخن سانلا بطخو .مهجح ننس مهملعأو ,مهكسانم سانلا ىرأف

 ال نإ ,يلوق اوعمسا ,سانلا اهيأ :لاق مث «هيلع ئثأو هللا دمحف «نيب ام اهيف

 نإ ,سانلا اهيأ ءاّدبأ فقوملا اذمي اذه يماع دعب مكاقلأ ال يلعل يردأ
 ءاذه مكموي ةمرحك ءمكبر اوقلت نأ ىلإ مارح مكيلع مكلاومأو مكءامد

 دقو «مكلامعأ نع مكلأسيف ءمكبر نوقلتس مكنإو ءاذه مكرهش ةمرحكو
 ابر لك نإو ءاهيلع هنمتئا نم ىلإ اهدؤيلف ةنامأ هدنع تناك نمف .تغلب

 هنأ هللا ىضق نوملظت الو نوملظت ال ,مكلاومأ سوءر مكل نكلو ,عوضوم
 يف ناك مد لك نأو .هلك عوضوم بلطملا دبع نب سابع ابر نإو ءابر ال
 دبع نب ثراحلا نب ةعيبر نبا مد عضأ مكئامد لوأ نإو ,عوضوم ةيلهاجلا
 نم هب أدبأ ام لوأ وهف ليذه هتلتقف ,ثيل ينب يف اعضرتسم ناكو «بلطملا

 مكضرأب دبعي نأ نم سئي دق ناطيشلا نإف ,سانلا اهيأ دعب امأ ةيلهاجلا ءامد

 نم نورقحت امث هب ىضر دقف كلذ ىوس اميف عطي نإ هنكلو ءادبأ هذه

 .مكنيد ىلع هورذحاف ,مكلامعأ

 هنولحي ءاورفك نيذلا هب لضي ءرفكلا يف ةدايز ءيسدلا نإ :سانلا اهيأ

 اومرحيو هللا مرح ام اولحيف هللا مرح ام ةدع اوئطاويل ءاماع هنومرحيو اماع

 «ضرألاو تاومسلا قلخ موي هتئيهك رادتسا دق نامزلا نإو .هللا لحأ ام

 (ةيلاوتم ةثالث مرح ةعبرأ اهنم ءارهش رشع انثا هللا دنع روهشلا ةدع نإو

 .نابعشو يدامج نيب يذلا ءرضم بجرو
 مكل ءاقح مكيلع نهلو ءاقح مكئاسن ىلع مكل نإف ؛سانلا اهيأ دعب امأ

 ةشحافب نيتأي ال نأ نهيلعو ,هنوهركت اًدحأ مكشرف نئطوي ال نأ نهيلع

 نهوبرضتو عجاضملا يف نهورجهت نأ مكل نذأ دق هللا نإف نلعف نإف «ةنيبم
 اوصوتساو فورعملاب نقوسكو نهقزر نهلف نيهتنا نإف حربم ريغ اًبرض
 امنإ مكنإو ائيش نهسفنأل نكلمي ال ناوع مكدنع نهفإف ءاًريخ ءاسنلاب
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 سانلا اهيأ اولقعاف هللا تاملكب نهجورف متللحتساو هللا ةنامأب نهومتذخأ

 ءاّدبأ اولضت نلف هب متمصتعا نإ ام مكيف تكرت دقو تغلبأ دق إف ءيلوق

 نأ نملعت هولقعاو يلوق اوعمسا :سانلا اهيأ هيبن ةنسو هللا باتك ءانيب اًرمأ

 ام الإ هيخأ نم ئرمال لحي الف ,ةوخإ نيملسملا نأو ؛ملسملل خأ ملسم لك

 ؟تغلب له مهللا .مكسفنأ نملظت الف هنم سفن بيط نع هاطعأ
 .© دهشا مهللا : هَيَغ هللا لوسر لاقف .معن مهللا :اولاق سانلا يل ركذف

 :856 هللا لوسر هلوقي ام غيلبتب خراصلا مسا

 هيبأ نع .ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىيي ٍئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 ةفرعب وهو كي هللا لوسر لوقب سانلا يف خرصي يذلا لجرلا ناك :لاق دابع
 نإ :سانلا اهيأ اي لق : كيو هللا لوسر هل لوقي :لاق فلخ نب ةيمأ نب ةعيبر

 رهشلا :نولوقيف .مهل لوقيف ؟اذه رهش يأ نوردت له :لوقي كي هللا لوسر
 نأ ىلإ مكلاومأو مكءامد مكيلع مرح دق هللا نإ :مه لق هل لوقيف «مارحلا

 هللا لوسر نإ ؛سانلا اهيأ اي لق :لوقي مث .اذه مكر هش ةمرحك مكبر اوقلت

 مارحلا دلبلا نولوقيف :لاق .هب خرصيف :لاق ؟اذه دلب يأ نوردت له :لوقي

 اوقلت نأ ىلإ مكلاومأو مكءامد مكيلع مرح دق هللا نإ :مهه لق :لوقيف :لاق

 .اذه مكدلب ةمرحك مكبر

 نوردت له :لوقي 8 هللا لوسر نإ سانلا اهيأ اي :لق :لوقي مث :لاق

 لق :لوقيف لاق ,ربكألا جحلا موي نولوقيف .مهل هلوقيف :لاق ؟اذه موي يأ
 ةمرحك مكبر اوقلت نأ ىلإ مكلاومأو مكءامد مكيلع مرح دق هللا نإ :مه
 0 اذه مكموي

 )١٠١/ يفو (44.7-- 44017) يزاغملا باتك )7١59/1 - ١١/( يراخبلا هجرخأ )١(
 ؟91) ملسمو )157/١(0)١71(« يراخبلا هجرخأ ((1517) بدألا باتك 4
 .ناعبإلا باتك (يبألا -

 ف يربطلاو (450*) (517/5) «ريبكلا» ف يناربطلا هحرخأو «فيعض هدانسإ (؟)
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 بشوح نب رهش نع ميلس يبأ نب ثيل ئثدح :قاحسإ نبا لاق
 هب هللا لوسر ىلإ ديسأ نب باتع ىئنعب :لاق ةحراخ نب ورمع نع ؛يرعشألا

 هللا لوسر ةقان تحت تفقو مث «هتغلبف «ةفرعب فقاو © هللا لوسرو «ةجاح يف

 دق هللا نإ سانلا اهيأ :لوقي وهو هتعمسف ؛يسأر ىلع عقيل اهماّعل نإو
 شارفلل دلولاو ,ثراول ةيصو زوجت ال هنإو هقح قح يذ لك ىلإ ىدأ

١ 
 ب

 هللا ةنعل هيلعف هيلاوم ريغ ىلوت وأ .هيبأ ريغ ىلإ ىعدا نمو ,رجحلا رهاعللو
 ." الدع الو افرص هنم هللا لبقي ال ,نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو

 :جاحلل مالسلا هيلع لوسرلا ميلاعت

 هللا لوسر نأ :حيحن يبأ نب هللا دبع نئدحو :قاحسإ نبا لاق
 ةفرع لكو «؛هيلع وه يذلا لبجلل ,فقوملا اذه :لاق «ةفرعب فقو نيح

 لكو .فقوملا اذه :ةفلدزملا ةحيبص حزق ىلع فقو نيح لاقو .فقوم

 ,رحنم ىنم لكو ءرحنملا اذه لاق ىنمب رحنملاب رحن امل مث .فقوم ةفلدرملا
 مهيلع هللا ضرف ام مهملعأو ,مهكسانم مهارأ دقو يي هللا لوسر ىضقف

 نم مهل لحأ امو «تيبلاب فاوطو ءرامجلا يمرو .فقوملا نم .مهجح نم
 نأ كلذو ,عادولا ةجحو ,غالبلا ةجح تناكف ,مهيلع مرح امو .مهجح

 .")اهدعب جحي مل كيو هللا لوسر

 نم امهالك )١58/9( «ةباغلا دسأ» يف ريثألا نباو ١١١/0 - ١5١8( «هخيرات»

 .قاحسإ نبأ قيرط

 /؟) هجام نباو «(4/*55) يذمرتلاو «(550/9) دواد وبأ هجرخأ «فيعض هدانسإ )١(

 روصنم نب ديعسو )١1401( (ةحنم )١١17/7( يسلايطلاو )١717/5( دمحأو 4.

 دوراجلا نب هجرخنأو .حيحص ثيدح :يذمرتلا لاقو «(774/7) يقهيبلاو «(140)
 )7١7/4( )5١50(. (ريبكلا) يف يناربطلا هجرخأو :.(9 49) ىقتنملا يف

 (5١؟/9) «هخيرات» يف يربطلا هجرخأو .حيحص ثيدحلاو ؛هلاضعإل فيعض هدانسإ (؟)

 .(857 2887/1) ملسم هجرخأ هب قاحسإ نبا قيرط نم



 [ دنع قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نيطسلف ضرأ ىلإ ديز نب ةماسأ تعب
 ةجحلا يذ ةيقب ةنيدملاب ماقأف كل هللا لوسر لفق مث :قاحسإ نبا لاق

 نب ديز نب ةماسأ مهيلع رمأو ؛ماشلا ىلإ اثعب سانلا ىلع برضو «رفصو مرخاو

 نيطسلف ضرأ نم مورادلاو «ءاقلبلا موخت ليخلا ئطوي نأ هرمأو هالوم ةثراح

 ."7نولوألا نورجاهملا ديز نب ةماسأ عم بعوأو «سانلا زهجتف

 ملإ لسرأ نمو لسرلا ءامسأ
 كولملا ىلإ ابتك مهعم بتكو «هباحصأ نم السر كي هللا لوسر ثعبف

 ؛مورلا كلم رصيق ىلإ يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد ثعبف .مالسإلا ىلإ اهيف مهوعدي

 نب ورمع ثعبو «سراف كلم ىرسك ىلإ يمهسلا ةفاذح نب هللا دبع ثعبو
 ىلإ ةعتلب يبأ نب بطاح ثعبو «ةشبحلا كلم يشاجنلا ىلإ يرمضلا ةيمأ

 دايعو رفيج ىلإ يمهسلا صاعلا نب ورمع ثعبو «ةيردنكسإلا كلم سقوقملا

 نب رماع نب دحأ ورمع نب طيلس ثعبو «نامع يكلم نييدزألا يدنلجلا نبا
 نب ءالعلا ثعبو «ةماميلا يكلم نييفنح لا يلع نب ةذوهو «لاثأ نب ةمامث ىلإ يؤل

 بهو نب عاجش ثعبو «نيرحبلا كلم يدبعلا ىواس نب رذنملا ىلإ يمرضحلا

 .””ماشلاب موخت كلم يناسغلا رمش يبأ نب ثراحلا ىلإ يدسألا
 هيف اًباتك دجو هنأ :يرصملا بيبح يبأ نب ديزي ئثدح :قاحسإ نبا لاق

 لاق امو ؛مجعلاو برعلا كولمو نادلبلا ىلإ يي هللا لوسر ثعب نم ركذ

 .هفرعف يرهزلا باهش نب دمحم ىلإ هب تثعبف :لاق مهثعب نيح هباحصأل
 ينثعب هللا نإ :مهل لاقف هباحصأ ىلع جرخ هه هللا لوسر نأ :هيفو

 نويراوحلا فلتخا امك يلع اوفلتخت الو هللا مكمجري ينع اودأف ةفاكو ةمحر

 مهاعد :لاق ؟مهفالتخا ناك هللا لوسر اي فيكو :اولاق .يرم نب ىسيع ىلع

 نبا ظفاحلا هركذو قاحسإ نبا قيرط نع )/١184( «هخيرات» يف يربطلا هجرخأ )١(
 .(555/6) (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك

 .(707- 75/0) (ةياهنلاو ةيادبلا) و )١830/9( «يربطلا خيرات» رظني (؟)
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 هركف هب دعب نم امأو ملسو بحأف هب برق نم امأف .هل مكتوعد ام لثم

 ةغلب ملكتي مهنم لجر لكو اوحبصأف .هللا ىلإ مهنم :م ىسيع كلذ اكشف .ىلأو

 .مهيلإ هجو يذلا موقلا
 :ىسيع لسر ءامسأ

 نم مالسلا هيلع مرم نب ىسيع ثعب نم ناكو :قاحسإ نبا لاق
 هعمو «يراوحلا سرطب «ضرألا يف مهدعب اوناك نيذلا عابتألاو نييراوحلا

 سئاردناو ةيمور ىلإ ن نييراوحلا نم نكي ملو عابتألا نم سلوب ناكو «سلوب

 ضرأ نم لباب ضرأ ىلإ ساموتو «سانلا اهلهأ لكأي يلا ضرألا ىلإ ىمو

 ةيرق سوسفأ ىلإ سنحيو «ةيقيرفإ يهو «ةناجطرق ضرأ ىلإ سبليفو «قرشملا

 «سدقملا تيبب ةيرق ءايليإ يهو ميلشروأ ىلإ سبوقعيو «فهكلا باحصأ ةيتفلا

 اذوهيو «ربريلا ضرأ ىلإ نميسو ءزاجحلا ضرأ يهو ةيبارعألا ىلإ ءاملث نباو

 .سدوي ناكم لعحج نييراوحلا نم نكي لو

 تاوزرغلا ةلمج ركذ

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيرشعو اًعبس هسفنب هيي هللا لوسر ازغ ام عيمج ناكو :قاحسإ نبا لاق

 «ىوضر ةيحان نم «طاوب ةوزغ مث «ءاوبألا ةوزغ يهو «نادو ةوزغ اهنم ةوزغ

 مث «رباج نب زرك بلطي «ىلوألا ردب ةوزغ مث «عبني نطب نم «ةريشعلا ةوزغ مث

 غلب ىح «ميلس نب ةوزغ مث «شيرق ديدانص اهيف هللا لتق يلا ءىربكلا ردب ةوزغ

 يهو «نافطغ ةوزغ مث ءبرح نب نايفس ابأ بلطي «قيوسلا ةوزغ مث ؛ردكلا

 ءارمح ةوزغ مث ءدحأ ةوزغ مث «زاجحلاب ندعم «نارحب ةوزغ مث ءرمأ يذ ةوزغ

 «ةرخآلا ردب ةوزغ مث «لخن نم عاقرلا تاذ ةوزغ مث ,ريضنلا نب ةوزغ مث ءدسألا

 «نايحل ئب ةوزغ مث «ةظيرق نب ةوزغ مث «قدنخلا ةوزغ مث «لدنجلا ةمود ةوزغ مث

 ؛ةيبيدحلا ةوزغ مث ةعازخ نم قلطصملا ٍيِب ةوزغ مث «درق يذ ةوزغ مث ؛ءليذه نم

 ,حتفلا ةوزغ مث ىاضقلا ةوزغ مث ربيخ ةوزغ مث «نوكرشملا هدصف ءالاتق ديري ال



 احسن
 :تاوزغ عست يف اهنم لتاق «كوبت ةوزغ مث ؛فئاطلا ةوزغ مث «نينح ةوزغ مث

 .فئاطلاو «نينحو «حتفلاو «ربيخو «قلطصملاو «ةظيرقو «قدنخلاو ءدحأو ءردب

 ثوعبلاو ايارسلا ةلمج ركذ
 ةوزغ :ةيرسو ثعب نيب نم «نيثالثو اًيئامث هايارسو يي هثوعب تناكو

 «بلطملا دبع نب ةزمح ةوزغ مث «ةورملا يذ ةينث نم لفسأ ثراحلا نب ةديبع

 ةوزغ لبق ةزمح ةوزغ ردقي سانلا ضعبو «صيعلا ةيحان نم «رحبلا لحاس
 ةلخ شحح نب هللا دبع ةوزغو «رارخلا صاقو يبأ نب دعس ةوزغو .ةديبع

 «فرشألا نب بعك ةملسم نب دمحم ةوزغو «ةدرقلا ةئراح نب ديز ةوزغو

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ةنوعم رثب ورمع نب رذنملا ةوزغو «عيحرلا يونغلا دئرم يبأ نب دئرم ةوزغو
 نب رمع ةوزغو «قارعلا قيرط نم «ةصغلا اذ حارجلا نب ةديبع يبأ ةوزغو

 بلاغ ةوزغو «نميلا بلاط يبأ نب يلع وزغو «رماع ب ضرأ نم ةبرت باطخلا
 .© حولملا نب باصأف «ديدكلا ءثيل بلك «يبلكلا هللا دبع نبا

 حولملا ينب يثيللا هللا دبع نب بلاغ ةوزغ
 :ءاصربلا نبا نأش

 نع ئثدح «سنخألا نب ةريغملا نب ةبتع نب بوقعي نأ اهثيدح نم ناكو

 ثعب :لاق «نيهمحلا ثيكم نب بدنج نع «نيهجلا بيبح نب هللا دبع نب ملسم

 تنك ةيرس يف ءثيل نب فوع نب بلك «يبلكلا هللا دبع نب بلاغ هي هللا لوسر
 انك اذإ ىح ءانجرخف «ديدكلاب مهو «حولملا نيب ىلع ةراغلا نشي نأ هرمأو ءاهيف

 تئج ينإ :لاقف «هانذحأف «يثيللا ءاصربلا نبا وهو ؛«كلام نب ثراحلا انيقل ديدقب

 نلف اًملسم كت نإ :هل انلقف كو هللا لوسر ىلإ الإ تحرحخ ام «مالسإلا ديرأ

 /ه) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو )/١٠١ - ١58( «هخيرات» يف يربطلا هجرخأ )١(

 ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو قاحسإ نبا قيرط نم امهالك (158-- 55ه

 .(7/5) «داشرلاو ىدهلا لبس» :رظنيو ءقاحسإ نبا نع (؟87/0) «ةياهنلاو



 11 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ءاطابر هانددشف «كنم انقثوتسا دق انك كلذ ريغ ىلع كت نإو «ةليل طابر كريضي

 .هسأر زتحاف كزاع نإ :هل انلقو ء«دوسأ انباحصأ نم الحر هيلع انفلح مث

 :ةوزغلا هذه يف ثيكم نبا ءالب

 ةيحان يف انكف ءسمشلا بورغ دنع ديدكلا انيتأ يح انرس مث :لاق

 رضاحلا ىلع اًفرشم الت ىتآ يح تحب رخف مهل ةئيبر يباحصأ ئثعبو «يداولا

 ىلع حطبنمل ينإ هللاوف ءرضاحلا ىلإ ترظنف .هسأر ىلع تولعف «هيف تدنسأف
 ام اداوس لتلا ىلع ىرأل ينإ :هتأرمال لاقف «هئابحح نم مهنم لحر جرح ذإ لتلا

 نوكت ال ءائيش اهنم نيدقفت له كتيعوأ ىلإ يرظناف «يموي لوأ يف هتيأر
 :لاقف ءائيش دقفأ ام هللاو «ال :تلاقف «ترظنف :لاق ءاهضعب ترج بالكلا

 ءيبح أطحخأ ام هللاوف ءاّمهس لسرأف :لاق «هتلوانف «نيمهسو يسوق ئيلوانف

 هعزنأف يبكنم يف هعضوف رخآلا لسرأ مث لاق ىناكم تبثو .هعضأف «هعزنأف

 ؛كلابأ ال يامهس هطلاح دقل ةئيبر ناك ول :هتأرمال لاقف ناكم تبثو هعضأف

 .لحد مث :لاق بالكلا ىلع امهغضمب ال ءامهيذخف ءامهيغتباف تحبصأ اذإ

 :معنلاب نيملسملا ةاجن

 اننش «رحسلا هحو يف ناكو ءاومانو اونأمطا اذإ يح مهانلهمأو :لاق

 لبق ال مهد انءاجف موقلا خيرص جرخو «معنلا انقتساو ءانلتقف لاق «ةراغلا مهيلع

 :لاق ءانعم امهانلمتحاف «هبحاصو ءاصربلا نباب انررمو «معنلاب انيضمو «هب انل

 هللا لسرأف «ديدق يداو الإ مهنيبو اننيب امف :لاق ءانم اوبرق تح موقلا انكر دأو

 ءرطم الو اهارن ةباحس ريغ نم ىلاعتو كرابت ءاش ثيح نم ليسلاب يداولا

 ءانيلإ نورظني اوفقوف «هزواجي نأ ىلع ردقي الو «ةوق هب دحأل سيل ءيشب ءاجف

 ءاعارس اهودحن نحنو ءانيلإ زيجي نأ لحجر مهنم عيطتسي ام ؛.مهمعن قوسنل انإو

 .انبلط ىلع اوردقي ملف ءمهانتف يح

 .©" © هللا لوسر ىلع امي انمدقف :لاق

 اًرصتخم (557/9) دواد وبأو «((478- :71/8) دمحأ هجرحخأ «فيعض هدانسإ )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نيملسملا نم زجار لاقف .تمأ تمأ :ةليللا كلت ناك هو هللا لوسر باحصأ

 :اهودحي وهو

 20 بهذملا نولك هيلاعأ رفص

 .ثوعبلاو ايارسلا ليصافت ركذ ىلإ تدعو (ةازغلا ربح مت

 :تاوزغلا ضعبب فيرعت

 نم دعس نب هللا دبع نب ق8 بلاط نب يلع ةوزغو :قاحسإ نبا لاق

 وه امم بيصأ «ميلس نب ضرأ يملسلا ءاجوعلا ىبأ ةوزغو عكدف لهأ

 دبع نب ةملس يبأ ةوزغو «ةرمغلا نصحم نب ةشاكع ةوزغو ءاًعيمج هباحصأو

 «ةورع نب دوعسم امي لتق «دحن ةيحان نم «دسأ ئب هايم نم ءام ءانطق دسألا

 نب ريشب ةوزغو «نزاوه نم ءاطرقلا «ةثراح نب يحأ «ةملسم نب دمحم ةوزغو
 ةثراح نب ديز ةوزغو «ربيخ ةيحان دعس نب ريشب ةوزغو كدفب ةرم نب دعس
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 . نيشحخ ضرا نم «ماذج ةثراح نب ديز ةوزغو «ميلس نب ضرأ نم مومجلا

 :ماذج ىلإ ةثراح نب ديز ةوزغ
 لاجر نع مهقأ ال نم نثدح امك اهثيدح نم ناكو :قاحسإ نبا لاق

 دنع نم هموق ىلع مدق امل «يماذجلا ديز نب ةعافر نأ ءامي ءاملع اوناك ماذج نم

 مدق نأ ثبلي مل «هل اوباجتساف «مالسإلا ىلإ مهوعدي هباتكب يي هللا لوسر

 )1178/5--١79( «ريبكلا» يف ناربطلاو (58- )9//١1 «هخيرات» يف يربطلاو
 نبا قيرط نع مهلك (593 -4//59) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو )١777(

 )5١5/5(. «دئاوزلا عمجب» يف يمثيهلا هركذ قاحسإ

 )١( «هخيرات» يف يربطلا هجرخأو «,فيعض دانسإ )/١8( «لئالدلا» يف يقهيبلاو )4/

  8.قاحسإ نبا قيرط نم امهالك

 .(5؟57/0) «ةياهنلاو ةيادبلا» :رظني ١١(



 1 32 1-0 احسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 كي هللا لوسر هثعب نيح «مورلا بحاص رصيق دنع نم يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد

 ىلع راغأ «راتش هل لاقي مهتيدوأ نم داوب اوناك اذإ يح هل ةراحت هعمو هيلإ

 نطب :عيلضلاو «نايعلضلا دينملا نب صوع هنباو ء«صوع نب دينهلا ةفيلخخ نب ةيحد
 ةعافر طهر «بيبضلا نم اموق كلذ غلبف «هعم ناك ءيش لك اباصأف ءماذج نم

 بيبضلا يب نم مهيف «هنباو دينهلا ىلإ اورفنف ءباحأو ملسأ ناك نمم ءديز نبا
 رقشأ نب ةرق ذئموي ىمتناو ءاولتتقاف ء.مهوقل نحح «لاعج يبأ نب نامعنلا

 ءمهسب لاعج يبأ نب نامعنلا ىمرو «ىبل نبا انأ :لاقف «يعلضلا مث يوافضلا

 ىعدت مأ هل تناكو «ئبل نبا نأو اهذح :هباصأ نيح لاقف «هتبكر باصأف

 «كلذ لبق ةفيلخ نب ةيحد بحص دق ييبضلا ةلم نب ناسح ناك دقو «ئيبل

 .©"0باتكلا مأ هملعف

 :لاق ءماذج نم لاحر نع «مهتأ ال نم ئثدح :قاحسإ نبا لاق

 مدق ّىح «ةيحد جرخف «ةيحد ىلع هودرف «هنباو دينحلا دي يف ناك ام اوذقنتساف

 هللا لوسر ثعبف «هنباو دينهلا مد هاقستساو «هريخ هربخأف قي هللا لوسر ىلع

 ءاشيح هعم ثعبو «ماذج ديز ةوزغ جاه يذلا كلذو «ةثراح نب ديز مهيلإ هَ

 ءميله نب دعسو نامالس نم ناك نمو لئاوو ماذج نم نافطغ تهحو دقو

 ةرح «ةرحلا اولزن ىح هي هللا لوسر باتكب ءديز نب ةعافر مهءاج نيح
 رئاسو «بيبضلا ٍنِب نم سان هعمو ملعي مل ةبر عاركب ديز نب ةعافرو ؛ءالحرلا
 ديز شيحج لبقأو ءاقرشم ليسي ام «ةرحلا ةيحان نم «نادم يداوب بيبضلا نب

 اودجو ام اوعمجف «ةرحلا لبق نم صقاملاب راغأف ؛جالوألا ةيحان نم ةثراح نبا

 ."”فنحألا يب نم نيلجرو هنباو دينهلا اولتقو «سان وأ لام نم

 نبا قيرط نم ١4 - ١47( ./89) «هخيرات» يف يربطلا هجرحأو «فيعض هدانسإ )١(

 :رظنيو «هوحنب (88/1؟) «ىربكلا تاقبطلا» ف دعس نبا هحرحأو ءهب قاحسإ

 .(85- 88/5) «داشرلاو ىدهلا لبس»

 .قباسلا يف هجيرخت مدقتو «فيعض هدانسإ )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 كلذب تعمس املف ؛بيصخلا ئب نم الحرو :هثيدح يف قاحسإ نبا لاق

 مهعم بكر نميف ناكو «مهنم رفن بكر نادم ءافيفب شيحلاو بيبضلا ونب

 ىلع ةلم نب فينأو «ةحاجعلا هل لاقي «ديز نب ديوسل سرف ىلع «ةلم نب ناسح

 اوقلطناف «رمثش احل لاقي سرف ىلع ورمع نب ديز وبأو .لاغر :اهل لاقي ةلمل سرف
 انع فك :ةلم نب فينأل ناسحو ديز وبأ لاق «شيجلا نم اوند اذإ يح

 هسرف تلعج يح هنم ادعبي ملف ءامهنع فقوف «كناسل ىشخن انإف ء«فرصناو

 ءاحل ىخرأف «نيسرفلاب كنم نيلحرلاب نضأ انأل :لاقف «بثوتو اهيديب ثحبت
 انمأشت الو «كناسل انع فكف تلعف ام تلعف ذإ امأ :هل الاقف ءامهكردأ يح

 ف ةملك مهنيب تناكو «ةلم نب ناسح الإ مهنم ملكتي ال نأ اوصاوتف «مويلا

 :لاق هفيسب برضي نأ مهدحأ دارأ اذإ ءضعب نم مهضعب اهفرع دق ةيلهاجلا

 :ناسح مهل لاقف مهفوردتبي موقلا لبقأ «شيجلا ىلع اوزرب املف ءيروث وأ يروب

 مهقوسي لبقأف ؛مهدأ سرف ىلع لحجر مهيقل نم لوأ ناكو ءنوملسم موق انإ
 لاق ةثراح نب ديز ىلع اوفقو املف .الهم :ناسح لاقف «يروب :فينأ لاقف

 لاقف «ءناسح اهأرقف «باتكلا مأ اوءرقاف ديز هل لاقف «نوملسم موق انإ :ناسح

 اهنم اوءاج لا موقلا ةرغث انيلع مرح دق هللا نإ شيجلا يف اودان :ةثراح نب ديز

 ,©0ريحع نم الإ

 يدع نب ربو يبأ ةأرما يهو «ةلم نب ناسح تحأ اذإو :قاحسإ نبا لاق

 تلاقف هيوقحب تذحأو ءاهذح :ديز هل لاقف ءىراسألا يف بيبضلا نب ةيمأ نبا

 :بيصخلا نب دحأ لاقف !مكتاهمأ نورذتو مكتانبب نوقلطنتأ :ةيعلضلا رزفلا مأ

 امي ربخأف «شيبلا ضعب اهعمسف «مويلا رئاس مهتنسلأ رحسو بيبضلا ونب ان
 يسلجا :اهل لاقو «هيوقح نم اهادي تكفف ءناسح تحأب رمأف «ةثراح نب ديز

 اوطبهي نأ شيلا ىمنو ءاوعحرف همكح نكيف هللا مكحي يح كمع تانب عم

 .هحيرخت مدقت )١(



 ديز نب ديوسل ادوذ اومتعتساو مهيلهأ ف اوسمأف «هنم اوءاج يذلا مهيداو ىلإ

 نب ةعافر ىلإ بكر نمم ناكو ءديز نب ةعافر ىلإ اوبكر مهتمتع اوبرش املف

 ديز نب ديوسو ءورمع نب سامش وبأو ءورمع نب ديز وبأ -ةليللا كلت-

 نب فينأو ءيدع نب ةبرخمو «ديز نب ةبلعثو «ديز نب عذربو «ديز نب ةجعبو

 رهظب «ةبر عاركب ديز نب ةعافر ارحس اوحبص ّىح «ةلم نب ناسحو «قةلم

 بلحت سلاجل كنإ :ةلم نب ناسح هل لاقف ىليل ةرح نم كلانه رئب ىلع «ةرحلا

 نب ةعافر اعدف «هب تحج يذلا كباتك اهرغ دق ىراسأ ماذج ءاسنو ىزعملا

 :©0لوقي وهو هلحر هيلع دشي لعجف «هل لمحي ديز

 ايح ىدانت وأ يح تنأ له

 نم نيركبم «لوتقملا يبيصخلا ىحأ ةرافص نب ةيمأب هعم مهو ادغ مث
 ىلإ اوهتناو «ةنيدملا اولحد املف «لايل ثالث ةنيدملا فوح ىلإ اوراسف ةرحلا رهظ

 ؛نهيديأ عطقتف «مكلبإ اوخينت ال :لاقف «سانلا نم لحر مهيلإ رظن ءدجسملا

 :هديب مهيلإ حالأ مهآرو هت هللا لوسر ىلع اولخد املف «مايق نهو نهنع اولزنف
 سانلا نم لحجر ماق «قطنملا ديز نب ةعافر حتفتسا املف «سانلا ءارو نم اولاعت نأ

 :ديز نب ةعافر لاقف «نيترم اهددرف ةرحس موق ءالؤه نإ «هللا لوسر اي :لاقف

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ىلإ هباتك ديز نب ةعافر عفد مث .اريخ الإ اذه هموي يف انذحي مل نم هللا محر

 «هباتك اعيدق هللا لوسر اي كنود :لاقف .هل هبتك ناك يذلا 2 هللا لوسر

 هباتك أرق املف ؛نلعأو ,مالغ اي هأرقا تي هللا لوسر لاقف ءهردغ ائيدح

 ثالث- ؟ىلتقلاب عنصأ فيك هي هللا لوسر لاقف «ربخلا مهوريخأف «هربختسا

 لاحن الو ءالالح كيلع مرحن ال «ملعأ هللا لوسر اي تنأ :ةعافر لاقف -تارم

 نمو ءايح ناك نم هللا لوسر اي انل قلطأ :ورمع نب ديز وبأ لاقف .امارح كل

 مهعم بكرا ديز وبأ قدص لي هللا لوسر هل لاقف هذه يمدق تحت وهف لتق

 .هجيرخت مدقت )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 يفيس ذخف :لاق هللا لوسر اي نيعيطي نل اديز نإ :ه5# يلع هل لاقف ,يلع اي

 هولمحف ءاهبكرأ ةلحار هللا لوسر اي يل سيل :ىلع لاقف «هفيس هاطعأف ءاذه

 ةئراح نب ديزل لوسر اذإف ءاوحرخف «لاحكم هل لاقي ورمع نب ةبلعثل ريعب ىلع

 ام «يلع اي :لاقف ءاهنع هولزنأف ءرعشلا :اهل لاقي ربو يبأ لبإ نم ةقان ىلع

 «نيتلحفلا ءافيفب شيلا اوقلف اوراس مث ؛هوذحخأف هوفرع مهل ام :لاقف ؟ينأش

 وبأ لاقف «لحرلا تحت نم ةأرملا ديبل نوعرتي ناك ىح «مهيديأ يف ام اوذحأف

 :مهأش نم اوغرف نيح لاعج

 امل

 ريعسلا امي شح نحن الولو بلعب لذ عت مو ةلذاعو

 ريسي قتعاهلىجريالو ١ اهيعباب ىراسألا يفنعفادت
 رومألا قتعلا نع امي راحل سوأو صوع ىلإ تلكو ولو

 ريسملاجمب لعي نأ رذاحت رضحمب انبئاكر تدهش ولو

 ريض برق هنإعبرل ظافح نع برتي ءام اندرو
 روبص ةيجان داتقأ ىلع دف ديسلاك برجم لكب

 روحنلا تحطانت ذإ برثيب شيج لك ىميلس يبأل ىدف

 9 رودت هتماه موقلا فالخ انيكتسم برجحيا ىرت ةادغ

 .ثوعبلاو ايارسلا ركذ ليصفت ىلإ اندعو :ةوزغلا تق

 :فرطلا ديز ةوزغ
 نم لخن ةيحان نم فرطلا اًضيأ ةكراح نب ديز ةوزغو :قاحسإ نبا لاق

 600 قارعلا قيرط

 ىقل «ىرقلا ىداو اًضيأ ةثراح نب ديز ةوزغو :ةرازف نب ةثراح نب ةوزغ

 .هجيرخت مدقت )١(
 ىدهلا لبس» و 07/١ ىربكلا تاقبطلاو ١( هه «يربطلا خيرات» رظني (؟)

 .(8107/5) «داشرلاو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا هى

 بيصأ اهيفو «ىلتقلا نيب نم ديز ثتراو «هباحصأ نم سان امي بيصأف «ةرازف نب هب

 .ردب نب دحأ هباصأ ءليذه نب دعس نب دحأ ناكو «شادم نب ورمع نب درو

 نم لسغ هسأر سمي ال نأ ىلآ ةثراح نب ديز مدق املف :قاحسإ نبا لاق

 نب ىلإ كي هللا لوسر هثعب هتحارج نم لبتسا املف «ةرازف نب وزغي يح ةبانج

 راحسملا نب سيق لتقو «مهيف باصأو «ىرقلا يداوب مهلتقف شيح يف ةرازف
 ةمطاف ةفرق مأ ترسأو «ردب نب ةفيذح نب كلام نب ةمكح نب ةدعسم يرمعيلا

 تنبو «ردب نب ةفيذح نب كلام دنع ةريبك ازوجع تناكو «ردب نب ةعيبر تنب
 «ةفرق مأ لتقي نأ رحسملا نب سيق ةثراح نب ديز رمأف «ةدعسم نب هللا دبعو ءاهغ

 .ةدعسم نبابو ةفرق مأ ةنباب كن هللا لوسر ىلع اومدق مث ءافينع التق اهلتقف

 يذلا وه ناكو ؛عوكألا نب ورمع نب ةملسل ةفرق مأ تنب تناكو

 زعأ تنك ول" :لوقت برعلا تناك ءاهموق نم فرش تيب يف تناكو ءاهداصأ
 هلاخل اهادهأف .هل اهبهوف «ةملس هَْيَع هللا لوسر الأسف ءتدز ام ةفرق مأ نم

 ."” نزح نب نمحرلا دبع هل تدلوف ءبهو يبأ نب نزح

 :ةدعسم لتق يف رحسملا نب سيق لاقف

 رئفل ةايحلا يفدروب ِنإو همأ نبا يعس لثم دروب تيعس

 رواغم ردب لا نم لطب ىلع هتيأر امل رهملا هيلع تررك

 رظانل ىكذيةارعمب باهش هنأك ايبضعق هيف تبكرف

 نب هللا دبع ةوزغو :مازر نب ريسيلا لتقل ةحاور نب هللا دبع ةوزغ

 .مازر نب ريسيلا اهيف باصأ لا امهادحإ :نيترم ربيخ ةحاور

 لوسر وزغل نافطغ عمجي ربيخب ناك هنأ مازر نب ريسيلا ثيدح نم ناكو
 مهنم «هباحصأ نم رفن يف ةحاور نب هللا دبع 2 هللا لوسر هيلإ ثعبف كي هللا

 اولاقو «هل اوبرقو ؛هوملك هيلع اومدق املف ,ةملس ب فيلح «سينأ نب هللا دبع

 .قاحسإ نبا نع (؟717/0) (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 يح «هب اولازي ملف «كمركأو كلمعتسا هيي هللا لوسر ىلع تمدق نإ كنإ :هل

 ناك اذإ يح «هريعب ىلع سينأ نب هللا دبع هلمحف «دوهي نم رفن يف مهعم جرخ

 لوسر ىلإ هريسم ىلع مازر نب ريسيلا مدن «لايمأ ةتس ىلع ربي نم ةرقرقلاب

 هبرض مث هب محتقاف «فيسلا ديري وهو «سينأ نب هللا دبع هب نطفف هل هللا

 لامو همأف ءهطحوش نم هدي ف شرخمع.ريسيلا هبرضو ؛هلحر عطقف «فيسلاب

 الجر الإ «هلتقف دوهي نم هبحاص ىلع هي هللا لوسر باحصأ نم لجر لك
 لفت كو هللا لوسر ىلع سينأ نب هللا دبع مدق املف ءهيلجر ىلع تلفأ اًدحاو

 .©"'هذؤت لو حقت ملف .هتجش ىلع
 ابأ امي باصأف «ربيخ كيتع نب هللا دبع ةوزغو :ربيخ كيتع نبا ةوزغ

 ." قيقحلا يبأ نبا عفار

 ةوزغو :يلذهلا حيبن نب نايفس نب دلاخ لتقل سينأ نب هللا دبع ةوزغ

 ةلخنب وهو هيلإ كَ هللا لوسر هثعب «حيبن نب نايفس نب دلاخ سينأ نب هللا دبع

 .هلتقف «هوزغيل سانلا يي هللا لوسر عمجي ةنرعب وأ

 نب هللا دبع لاق :لاق «ريبزلا نب رفعح نب دمحم نئدح :قاحسإ نبا لاق

 يلذهلا حيبن نب نايفس نبا نأ ينغلب دق هنإ :لاقف ِكَقَي هللا لوسر يناعد :سينأ

 لوسر اي :تلق .هلتقاف هتأف «ةنرعب وأ ؛ةلخنب وهو ,ييوزغيل سانلا يل عمجي
 كبيب ام ةيآو ,ناطيشلا كركذأ هتيأر اذإ كنإ :لاق .هفرعأ نيح يل هتعنا هللا

 ّىح «يفيس اًحشوتم تجرخف :لاق .ةريرعشق هل تدجو هتيأر اذإ كنأ هنيبو

 هتيأر املف .رصعلا تقو ناك ثيحو ءالزتم نمل داتري نعظ يف وهو هيلإ تعفد

 نأ تيشحو «هوحن تلبقأف «ةريرعشقلا نم و هللا لوسر يل لاق ام تدحجو

 (5-5955؟91/5) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو )١55/9( «هخيرات» يف يربطلا هجرحأ )١(

 -؟1/5) (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ .قاحسإ نبا قيرط نم

 .(١١؟-519191/5) «داشرلاو ىدهحلا لبس» رظنيو 8

 .ةقباسلا رداصملا رظني (؟)



 قاحساإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ىموأ ,هوحن يشمأ انأو تيلصف «ةالصلا نع يئلغشت ةلواحم هنيبو يب نوكت

 تيشمف :لاق .كلذ ىفل نإ ءلحأ :لاق .كلذل كءاجف «لحرلا اذهل كعمجيو

 تكرتو «تحرح مث «هتلتقف «فيسلاب هيلع تلمح ننكمأ اذإ يح ءائيش هعم

 .هجولا حلفأ :لاق «يآرف يو هللا لوسر ىلع تمدق املف «هيلع تابكنم هنئاعظ

 .تقدص :لاق .هللا لوسر اي هتلتق دق :تلق

 :سينأل © هللا لوسر“ ةيده

 كدنع اصعلا هذه كسمأ :لاقف ءاصع ناطعأف (هتيب ئلحدأف 26 ماق مث

 ؟اصعلا هذه ام :اولاقف ءسانلا ىلع امب تحرحف :لاق .سينأ نب هللا دبع اي

 ىلإ عحرت الفأ :اولاق ءيدنع اهكسمأ نأ نرمأو هو هللا لوسر اهيناطعأ :تلق

 اي :تلقف كَ هللا لوسر ىلإ تعحرف :لاق ؟كلذ مل هلأستف © هللا لوسر

 لقأ نإ «ةمايقلا موي كنيبو ييب ةيأ :لاق ؟اصعلا هذه يتيطعأ م ملل لوسر

 هعم لزت ملف ؛هفيسب سينأ نب هللا دبع اهنرقف :لاق ءذئموي نورصختملا سانلا

 .27 اًعيمج انفد مث ,هنفك ف تمضف امب رمأ مث «تام يح

 نب رفعجو ةثراح نب ديز ةوزغو :قاحسإ نبا لاق :رخأ تاوزغ ضعب
 ةوزغو ءاعيمج امب اوبيصأف ءماشلا ضرأ نم ةتؤم ةحاور نب هللا دبعو بلاط يبأ

 هباحصأو وه امي بيصأ «ماشلا ضرأ ىلإ ؛حالطأ تاذ يرافغلا ريمع نب بعك

 .ميمت يب نم ربنعلا ئب ردب نب ةفيذح نب نصح نب ةنييع ةوزغو ءاعيمج

 )١( دمحأو ((١؟595) ةالصلا باتك (١/؟) دواد وبأ هجرخأ «فيعض هدانسإ )597/9((

 ىلعي وبأو )5/٠١5 -701١( ) )4085يف يربطلاو (دراوم -541) نابح نباو
 «هخيرات» ١55 /9- ١١0( لئالد) يفو (557/8) (ىربكلا ننسلا) يف يقهيبلاو

 «دئاوزلا عمجم» يف يمشيحلا هركذو «ءقاحسإ نبا قيرط نم مهلك (4؟/54) (ةوبنلا )5/

.) 7 



 هى قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .اًسانأ مهنم ىبسو ءاّسانأ مهنم باصأف «مهيلع راغأف «مهيلإ

 اي :55 هللا لوسرل تلاق ةشئاع نأ :ةداتق نب رمع نب مصاع ئثدحف

 نآلا مدقي ربنعلا ب يبس اذه :لاق .ليعامسإ دلو نم ةبقر ىلع نإ «هللا لوسر

 .©") هنيقتعتف اًناسنإ مهنم كيطعنف

 دفو مهيف بكر لي هللا لوسر ىلع مهيبسب مدق املف :قاحسإ نبا لاق

 نب ةربسو عيفر نب ةعيبر مهنم هي هللا لوسر ىلع اومدق ىح «ميمت نب نم

 ورمع نب كلامو ءمصاع نب سيقو «زرحم نب نادروو «دبعم نب عاقعقلاو ورمع

 قتعأف «مهيف © هللا لوسر اوملكف ءسباح نب سارفو «سباح نب عرقألاو

 هل ناوحأو هللا دبع :ربنعلا نيب نم ذئموي لتق نمم ناكو ءاضعب ىدفأو ءاضعب

 مهئاسن نم يبس نمت ناكو «مراد نب ةلظنحو «سارف نب دادشو «بهو ونب

 ؛«سيق تنب ةعيمجو «دهف تنب ةوحنو «ىرأ تنب ساكو «كلام تنب ءامسأ :ذئموي
 :باتع تنب ىملس مويلا كلذ يف تلاقف .رطم تنب ةرمعو

 اهدوتك اًديدش ةاوهم رشلا نم بدنج نب يدع تقال دقل يرمعل

 (”9اهدودجو اهزع هنع بيغو بناج لك نم ءادعألا اهفنكت

 :ةرم ينب ضرأ هللا دبع نب بلاغ ةوزغ

 ضرأ - ثيل بلك - يبلكلا هللا دبع نب بلاغ ةوزغو :قاحسإ نبا لاق

 هلتق «ةنيهج نم ةقرحلا نم مهل افيلح «ءكيف نب سادرم امب باصأف «ةرم ب

 0. راصنألا نم لحرو .ديز نب ةماسأ

 «قاحسإ نبا نع )١517/7( «هخيرات» يف يربطلا هجرحأو ,هعاطقنال فيعض هدانسإ )١(

 .هوحنب )١١5/1( مكاحلاو (؟57/5) دمحأ هجرخأ

 تاقبطلا» :رظني «قاحسإ نبا قيرط نم(517/9١) «هخيرات» ف يربطلا هجرخأ )١(

 /5) (؟5/١5) «داشرلاو ىدحلا لبس» و ١5١( - 7/.17) دعس نبال «ىربكلا

/17). 
 (597/5) «ةوبنلا لئالد» ف يقهيبلاو )/١517( «هخيرات» يف يربطلا هجرحأ (0)

 .(؟98/© ) (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو «قاحسإ نبا نع امهالك
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 انأ هتكردأ :لاق «ديز نب ةماسأ نع هثيدح نم ناكو :قاحسإ نبا لاق

 لاق .هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لاق ؛حالسلا هيلع انرهش املف راصنألا نم لحرو

 اي :لاقف «هربح هانربخأ هيو هللا لوسر ىلع انمدق املف .هانلتق ىح هنع عزنن ملف

 امي اذوعت املاق امن هنإ هللا لوسر اي :تلق :لاق ؟هللا الإ هلإ الب كل نم ,ةماسأ

 اهددري لاز ام قحلاب هثعب يذلاوف :لاق ؟ةماسأ اي امه كل نمف :لاق .لتقلا نم

 «ذئموي تملسأ تنك نأو ؛نكي مل يمالسإ نم ىضم ام نأ تددول يح يلع
 الجر لتقأ ال نأ هللا دهاعأ نإ «هللا لوسر اي يرظنأ :تلق :لاق «هلتقأ مل نأو

 ."7كدعب تلق :لاق ؛ةماسأ اي يدعب لوقت :لاق ءادبأ هللا الإ هلإ ال لوقي

 تاذ صاعلا نب ورمع ةوزغو :لسالسلا تاذ صاعلا نب ورمع ةوزغ

 رفنتسي هثعب نو هللا لوسر نأ هثيدح نم ناكو .ةرذع نب ضرأ نم لسالسلا

 هثعبف «ىلب نم ةأرما تناك لئاو نب صاعلا مأ نأ كلذو .ماشلا ىلإ برعلا

 لاقي ماذج ضرأب ءام ىلع ناك اذإ يح «كلذل مهفلأتسي مهيلإ هَتَي هللا لوسر

 هيلع ناك املف «لسالسلا تاذ ةوزغ ةوزغلا كلت تيم كلذبو «لسلسلا هل

 نب ةديبع ابأ يو هللا لوسر هيلإ ثعبف ؛هدمتسي وو هللا لوسر ىلإ ثعبف فاخ

 نيح ةديبع يبأل لاقو ءرمعو ركب وبأ مهيف «نيلوألا نيرحاهملا يف حارجلا
 تئج امنإ ورمع هل لاق «هيلع مدق اذإ ىح ةديبع وبأ جرحف ءافلتخت ال :ههحو

 هيلع تنأ ام ىلع تنأو «هيلع انأ ام ىلع نيكلو ءال :ةديبع وبأ لاق «يل اًددم

 تنأ لب :ورمع هل لاقف ءايندلا رمأ هيلع انيه ءالهس انيل الحر ةديبع وبأ ناكو
 كنإو ءافلتخت ال :يل لاق هيو هللا لوسر نإ ءورمع اي ةديبع وبأ لاقف «يل ددم

 .كنودف :لاق «يل ددم تنأو «كيلع ريمألا ينإف :لاق ءكتعطأ ئتيصع نإ

 .سانلاب ورمع ىلصف

 )١6/8- ناميإلا باتك ملسمو (47553) يزاغملا باتك (807/8) يراخبلا هجرخأ )١(
 نم ( 2 , و 2 وو نب ةماسأ ثيدح نم (4//531) « ائالدلا» ق يقهيبلاو (١٠5/ه) دمحأو (5



 ؛يئاطلا عفار يبأ نب ةعافر نأ «ةازغلا هذه يف ثيدحلا نم ناكو :لاق

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اءرما تنك :لاق .هسفن نع نغلب اميف ثدحي ناك «ةريمع نب عفار وهو

 نفدأ تنكو «لمرلا اذمب مهادهأو سانلا لدأ تنكف ءسجرس تيمّسو ءاّيئارصن.

 اذإف «سانلا لبإ ىلع ريغأ مث «ةيلهاجلا يف لمرلا يحاونب ماعنلا ضيب يف ءاملا

 ءاملا كلذب رمأ ىح «هيف ئبلطي نأ دحأ عطتسي ملف ءاهيلع تبلغ لمرلا اهتلخدأ

 يف تجرح تملسأ املف .هنم برشأف «هحرختسأف ماعنلا ضيب يف تأبح يذلا

 «لسالسلا تاذ ىلإ صاعلا نب ورمع هي هللا لوسر اهيف ثعب ىلا ةوزغلا كلت

 تنكسف :لاق «ركب ابأ تبحصف لاق ءاًيحاص يسفنل نراتحأل هللاو :تلقف :لاق

 اذإو اهطسب انلزن اذإ ناكف «ةيكدف هل ةءابع هيلع تناكو :لاق ءهلحر يف هعم

 نيح دحنب لهأ لوقي هل يذلا كلذو :لاق هل لالخب هيلع اهكش مث ءاهسبل انبكر

 :تلق لاق ؛نيلفاق ةنيدملا نم اوند املف :لاق !؟ةءابعلا اذ عيابن نحن :ارافك اودترا

 يئلأست مل ول :لاق «ءئملعو ئيحصناف «كب هللا ئعفنيل كتبحص امنإ ركب ابأ اي

 نأو «ةالصلا ميقت نأو ءائيش هب كرشت الو هللا دحوت نأ كرمآ لاق «تلعفل كلذ

 رمأتت الو «ةبانحلا نم لستغتو «تيبلا اذه جحتو «ناضمر موصتو «ةاكزلا يوت

 نأ وجرأ ينإف هللاو انأ امأ ءركب ابأ اي :تلق :لاق .اًدبأ نيملسملا نم لحجر ىلع

 ةاكزلا امأو هللا ءاش نإ اًدبأ اهكرتأ نلف ةالصلا امأو ءادبأ ادحأ هللاب كرشأ ال

 امأو هللا ءاش نإ هكرتأ نلف ناضمر امأو «هللا ءاش نإ اهدؤأ لام يل كي نإف

 ءاش نإ اهنم لستغأسف ةبانحلا امأو «ىلاعت هللا ءاش نإ جحأ عطتسأ نإف جحلا

 كَيَي هللا لوسر دنع نوفرشي ال ركب ابأ اي سانلا تيأر ينإف ةرامإلا امأو «هللا

 «كل دهجأل ئتدهجتسا امنإ كنإ :لاق ؟اهنع يناهنت ملف ءامي الإ سانلا دنعو

 هيلع دهاجف «نيدلا اذم؟ هنو اًدمحم ثعب لجو زع هللا نإ :كلذ نع كربحأسو

 يفو «هناريجو هللا ذاَّرع اوناك هيف اولخد املف ءاهركو اعوط هيف سانلا لحد يح

 يف رفخي مكدحأ نإف «هترفح يف هللا كعبتيف هناريج يف هللا رفخت ال كايإف هتمذ

 اًبضغ دشأ هللاف «ريعب وأ ةاش هل تبيصأ نأ هراحلا اًبضغ هلضع اكتان لظيف ؛هراح



 .كلذ ىلع هتقرافف :لاق .هراجل

 تمدق :لاق «سانلا ىلع ركب وبأ رّمَأو كي هللا لوسر ضبق املف :لاق
 ؟نيملسملا نم نيلجر ىلع رمأتأ نأ نع ئتيهف كت ملأ ركب ابأ اي :هل تلقف «هيلع

 رمأ يلت نأ ىلع كلمح امف :هل تلقف :لاق ءكلذ نع كامفأ نآلا انأو «ىلب :لاق

 .©"0ةقرفلا هيو دمحم ةمأ ىلع تيشح ءادب كلذ نم دحأ ال :لاق ؟سانلا

 نب فوع نع ثدح هنأ بيبح يبأ نب ديزي ينربخأ :قاحسإ نبا لاق

 نب ورمع يي هللا لوسر اهيف ثعب ىلا ةازغلا يف تنك :لاق يعجشألا كلام
 ىلع موقب تررمف «رمعو ركب ابأ تبحصف :لاق «لسالسلا تاذ ىلإ صاعلا

 اًءرما تنكو :لاقو ءاهوضعي نأ ىلع نوردقي ال مهو ءاهورحن دق مهل روزج
 :اولاق ؟مكنيب اهمسقأ نأ ىلع اًريشع اهنم نوطعتأ :تلقف :لاق ءارزاح اقبل

 ىلإ هتلمحف ءاءزج اهنم تذخأو «ناكم اهتأزجف «نيترفشلا تذحأف :لاق «معن
 كل ىنأ» امهنع هللا يضر رمعو ركب وبأ يل لاقف «هانلكأف ؛هانخبطاف :يباحصأ

 نيح تنسحأ ام هللاو :الاقف .هربخ امقربحخأف :لاق «؟فوع اي محللا اذه

 نم سانلا لفق املف :لاق .كلذ نم امفوطب يف ام نآيقتي اماق مث ءاذه انتمعطأ

 يف يلصي وهو هتئجف :لاق هي هللا لوسر ىلع مداق لوأ تنك ءرفسلا كلذ

 فوعأ :لاق «هتاكربو هللا ةمحرو هللا لوسر اي كيلع مالسلا :تلقف لاق «هتيب

 ندزي ملو !؟رورجلا بحاصأ :لاق .يمأو تنأ يبأب ءمعن تلق :لاق ؟كلام نبا

 .©9 اًعيش كلذ ىلع هيي هللا لوسر

 7 نبال ةيوبنلا ةريسلا

 لئالد» يف يقهيبلا هحرخأو قاحسإ نبا نع (77/7) «هخيرات» ف يربطلا هجرحأ )١(
 /4) «لئالدلا» يف يقهيبلا اًضيأ هجرحأو قاحسإ نبا نع 5٠٠١( -949/4) «ةوبنلا
 .(4151) (؟؟ )951١/5- «ريبكلا» يف يناربطلا هحرخأ (898-1/

 نبا نع (4.05 )4٠05/4- «ةوبنلا لئالد» ف يقهيبلا هحرخأو «عطقنم هدانسإ )١(
 يف يمثيحلا هركذو )1/١8/( )١51( «ريبكلا» يف يناربطلا هحرخأ .قاحسإ

 )١//١51(. «بيرقتلا» رظنيو (4 :/5) «عمجملا»



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 :يعجشألا طبضألا نب رماع لتقو مضإ نطب دردح يبأ نبا ةوزغ
 نب عاقعقلا نع «طيسق نب هللا دبع نب ديزي نئثدح :قاحسإ نبا لاق

 هع هللا لوسر انثعب :لاق ؛دردح يبأ نب هللا دبع هيبأ نع .دردح يبأ نب هللادبع

 ةماثح نب ملحمو «يعبر نب ثراحلا ةداتق وبأ مهيف «نيملسملا نم رفن يف مضإ ىلإ

 «يعجشألا طبضألا نب رماع انب رم ءمضإ نطبب انك اذإ تح انجرخخف «سيق نبا

 ةيحتب انيلع ملس انب رم املف :لاق .نبل نم بطوو «هل عيتم هعمو هل دوعق ىلع
 «هنيبو هنيب ناك ءيشل هلتقف «ةماثح نب ملحم هيلع لمحو ءهنع انكسمأف «مالسإلا

 هانربحأو يو هللا لوسر ىلع انمدق املف :لاق .هعيتم ذحخأو «هريعب ذخأو

 أوُيبَتف هللا ٍلِيَس يف َمُثبَرَص اَذإ ْأَوُنَماَء تيل م :انيف لزن رخل

 ََضَرَع َوُفَتَبت اًنيْؤُم تسل َمَلَّسلآ ْمُكِبَلِإ ْىقْلا َنَمِل أوُلوقَت ال
 . ةيآلا رخآ ىلإ 7 4 ايدل ةؤّيَحْلأ

 نب دايز تعمس :لاق «ريبزلا نب رفعج نب دمحم ٍنئدح :قاحسإ نبا لاق

 اناكو ءهدج نع «هيبأ نع رييزلا نب ةورع نع ثدحي يملسلا دعس نب ةريمض

 ىلإ دمع مث رهظلا كي هللا لوسر انب ىلص :لاق يي هللا لوسر عم انينح ادهش

 نب ةنييعو ؛«سباح نب عرقألا هيلإ ماقف «نينحب وهو اهتحت سلجف ةرجش لظ

 بلطي ةنييع «يعجشألا طبضأ نب ب, رماع ف نامصتخي «ردب نب ةفيذح نب نصح

 نب ملحم نع عفدي سباح نب عرقألاو «نافطغ سيئر ذئموي وهو «رماع مدب

 ءعمسن نحنو هي هللا لوسر دنع ةموصخلا الوادتف ء«فدنخ نم هناكمل «ةماثح

 )١( ةيآ :ءاسنلا 914.

 يف يقهيبلاو (550 -+4/) «هخيرات» يف )١١/5( دمحأ هجرخأو «فيعض هدانسإو )١(

 عمجب» يف يمثيهلا هركذو ءهب قاحسإ نبا قيرط نم مهلك )7١5/4( «ةوبنلا لئالد»

 هجرخنأ )١919/7(2 (روثنملا ردلا) يطويسلا اًضيأ هركذو )١١/7(« ه«دئاوزلا

 هريسفت يف يئاسنلاو «(77/5) دواد وبأو «(517/9) ملسمو )١554/9( يراخبلا
 )١١1771(. ريبكلا يف يئاربطلاو (١؟5)



 هءاسن قيذأ يح هعدأ ال هللا لوسر اي هللاو :لوقي وهو نصح نب ةنببع انعمسف
 ةيدلا نوذخأت لب :لوقي تي هللا لوسرو «يئاسن قاذأ ام لثم ةقرحلا نم

 نب نم لحر ماق ذإ «هيلع ىبأي وهو ءانعجر اذإ نيسمحو اذه انرفس يف نيسمح
 اذهل تدحجو ام هللا لوسر اي هللاو :لاقف ء.عومجم ريصق ءرثيكم :هل لاقي «ثيل
 ءاهارخنأ ترفنف ءاهالوأ تيمرف تدرو منغك الإ مالسإلا ةرغ ف اهبش ليتقلا
 نوذخأت لب» :لاقف .هدي يي هللا لوسر عفرف :لاق .اًدغ ريغو «مويلا ننسا
 مث :لاق .ةيدلا اولبقف :لاق .«انعجر اذإ نيسممحو ءاذه انرفس يف نيسمح ةيدلا

 برض مدآ لحر ماقف :لاق ؟ هللا لوسر هل رفغتسي ءاذه مكبحاص نيأ :اولاق

 هللا لوسر يدي نيب سلج ىح ءاهيف لتقلل ايم ناك دق هل ةلح هيلع «ليوط
 هيَ هللا لوسر عفرف :لاق «ةماثح نب ملحم انأ :لاق «؟كمسا ام» :هل لاقف ءّدَيَع

 هعمد ىقلتي وهو ماقف .«اثالث ةماثج نب ملغ رفغت ال مهللا» :لاق مث هدي

 2 هللا لوسر نوكي نأ وحرنل انإ :اننيب اميف لوقنف نحن امأف :لاق .هئادر لضفب
 .")ذهف ِهيَي هللا لوسر نم رهظ ام امأو «هل رفغتسا دق

 لاق :لاق ءيرصبلا نسحلا نع مهتأ ال نم ئثدحف :قاحسإ نبا لاق

 ةلاقملا هل لاق مث «!؟هعلتق مث هللاب هتنمأ» :هيدي نيب سلح نيح هَ هللا لوسر
 هتقظفلف «تام نح اًعبس الإ ةماثج نب ملحم ثكم ام هللاوف :لاق «لاق يلا

 هتظفلف اوداع مث «ضرألا هتظفلف اوداع مث -هديب نسحلا سفن يذلاو- ضرألا
 ىح ةراجحلا هيلع اومضر مث ءامهنيب هوحطسف نيدص ىلإ اودمع هموق بلغ املف
 وه نم ىلع قباطتل ضرألا نإ هللاو» :لاقف «هنأش كيو هللا لوسر غلبف :لاق .هوراو

 ."”«هنم مكارأ امب مكنيب ام مرح يف مكظعي نأ دارأ هللا نكلو ,هنم رش

 (/.ا/7 ءمللال”/9) هجحام نباو --١7/9(. 1171/5) دواد وبأ هحرخأ ءنسح هدانسإ )١(
 (ه157) (47/5) «ريبكلا» يف يناربطلاو )١١7/5( دمحأو ءارصتخم )١5575(

 (450/9) «قباغلا دسأ) يف ريثألا نباو )١١7/3( «ىربكلا ننسلا» ف يقهيبلاو
 .قاحسإ نبا قيرط نم مهلك

 «قاحسإ نبا قيرط نم )5١١/5( «لئالدلا» ف يقهيبلا هجرخأو «فيعض هدانسإ (1)

 ةاحسإ نباي ةيوبنلا ةريسلا



 احسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا :١ | 6و
 نصح نب ةنييع نأ :ثدح هنأ رضنلا وبأ ملاس انربخأو :قاحسإ نبا لاق

 هللا لوسر متعنم «سيق رشعم اي ءممي الخو سباح نب عرقألا لاق نيح اًسيقو
 هللا مكنعليف يي هللا لوسر مكنعلي نأ متنمأفأ «سانلا هب حلصتسي اليتق ©

 يذلا هللاو ؟هبضغب مكيلع لجو زع هللا بضغيف مكيلع بضغي نأ وأ «هتنعلب

 نيتآل وأ «دارأ ام هيف نعنصيلف كي هللا لوسر ىلإ هنملستل هديب عرقألا سفن

 ىلص ام ءاًرفاك مكبحاص لتقل مهلك هللاب نودهشي ميمت نب نم الحر نيسمخب

 ,9"©2 ةيدلا اولبق كلذ اوعمس املف ؛همد نلطألف طق

 .هنع دايز هانثدح اميف ؛مجلم :قاحسإ نبا لاقو

 :يمشجلا سيق نب ةعافر لتقل دردح يبأ نبا ةوزغ

 ش .ةباغلا يملسألا دردح يبأ نبا ةوزغو :قاحسإ نبا لاق

 :لاق ءدردح يبأ نبا نعو مهتأ ال نمع «قغلب اميف اهثيدح نم ناكو

 لِي هللا لوسر تئجف :لاق ؛مهرد ئام اهتقدصأو «يموق نم ةأرما تجورت

 هللا لوسر اي مهرد يئام :تلقف ؟تقدصأ مكو :لاقف يحاكن ىلع هنيعتسأ

 ام هللاو .متدز ام داو نطب نم مهاردلا نوذخأت متنك ول هللا ناحبس :لاق

 :هل لاقي .مشح ئب نم لحجر لبقأو ءاّمايأ تثبلف :لاق .هب كنيعأ ام يدنع

 لزن ىح ءمشج يئب نم ميظع نطب يف «ةعافر نب سيق وأ «سيق نب ةعافر

 اذ ناكو كَم هللا لوسر برح ىلع اًسيق عمجي نأ ديري «ةباغلاب هعم نمو هموقب

 «نيملسملا نم يعم نيلجرو كي هللا لوسر يناعدف :لاق .فرشو مشج يف مسا

 افراش انل مدقو :لاق .ملعو ربخب هنم اوتأت ىح لحرلا اذه ىلإ اوحرحا :لاقف

 نم لاحرلا اهمعد ىح اًفعض هب تماق ام هللاوف ءاندحأ اهيلع لمحف ءافجع

 .ًالسرم نسحلا نع (ه 407) (47/5) «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأو
 نبا قيرط نم (508/4) «لئالدلا» يف يقهيبلا هجرحأو «هلاضعإل فيعض هدانسإ )١(
 .قاحسإ



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 .اهوبقتعاو اهيلع اوغلبت :لاق مث تداك امو تلقتسا يح «مهيديأب اهفلح

 نم اًبيرق انثح اذإ يح «فويسلاو لبنلا نم انحالس انعمو انجرخف :لاق

 ءيجاص ترمأو «ةيحان يف تنك :لاق ءسمشلا بورغ عم ةيشيشع رضاحلا

 تربك دق ينامتعمس اذإ :امهل تلقو «موقلا رضاح نم ىرخأ ةيحان ف انمكف

 ةرغ رظتنن كلذكل انإ هللاوف :لاق .يعم ادشو اربكف ركسعلا ةيحان يف تددشو

 ةمحف تبهذ نح ليللا انيشغ دقو :لاق .اًئيش مهنم بيصن نأ وأ «موقلا
 اوفوخت ىح مهيلع أطبأف ءدلبلا اذه يف حرس دق عار مهل ناك دقو «ءاشعلا

 مث ىقنع ف هلعجف ؛هفيس ذحخأف «ءسيق نب ةعافر كلذ مهبحاص ماقف :لاق .هيلع

 ال هللاو :هعم نمم رفن هل لاقف ءرش هباصأ دقلو ءاذه انيعار رثأ نعبتأل هللاو :لاق
 هللاو :لاق ءكعم نحنف :اولاق ءانأ الإ بهذي ال هللاو :لاق ءكيفكن نحن ءبهذت

 «يمهسب هتحفن ئنكمأ املف :لاق .يب رب ىح جرخو :لاق مكنم دحأ ينعبتي ال

 :لاق .هسأر تزرتحاف «هيلإ تبثوو ؛ملكت ام هللاوف :لاق .هداؤف ف هتعضوف

 ناك ام هللاوف :لاق .اربكو يابحاص دشو «تربكو ءركسعلا ةيحان ف تددشو

 امو ؛مهئانبأو مهئاسن نم هيلع اوردق ام لكب ,كدنع «كدنع «هيف نمت ءاجنلا الإ

 ىلإ امي انبجف «ةريثك امنغو ةميظع البإ انقتساو :لاق مهلاومأ نم مهعم فخ

 نم لي هللا لوسر ىناعأف :لاق .يعم هلمحأ هسأرب تئجو :لاق . هيي هللا لوسر

 ."0يلهأ ىلإ تعمجف «يقادص يف اًريعب رشع ةثالثب لبإلا كلت

 :لدنجلا ةمود ىلإ فوع نب نمحرلا دبع ةوزغ
 :لاق «حابر يبأ نب ءاطع نع مهتأ ال نم ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 لاسرإ نع «باطخلا نب رمع نب هللا دبع لأسي ةرصبلا لهأ نم الحر تعمس

 «قاحسإ نبا قيرط نم ١4"( -707/4) «ةوبنلا لئالدلا» يف يقهيبلا هحرخأ )١(
 (5054) روصنم نب ديعسو )٠١١405( قازرلا دبعو (1448/) دمحأ هحرحأو
 ف يمشيحلا هركذو 884(2 -885) ("ه*” -*”05؟/؟؟) «ريبكلا» يف يناربطلاو

 )١85/4(. (دئاوزلا عمجم)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 نع هللا ءاش نإ كربخأس :هللا دبع لاقف :لاق ؛متعا اذإ لجرلا فلخ نم ةمامعلا

 هدجسم يف هيه هللا لوسر باحصأ نم طهر ةرشع رشاع تنك ملعب كلذ

 «لبح نب ذاعمو ,دوعسم نباو ,فوع نب نمحرلا دبعو «يلعو ؛نامثعو ءركب وبأ

 نم ىف لبقأ ذإ يو هللا لوسر عم انأو «يردخلا ديعس وبأو «ناميلا نب ةفيذحو

 هللا ىلص هللا لوسر اي :لاقف ءسلج مث كي هللا لوسر ىلع ملسف «راصنألا

 ؟سيكأ نينمؤملا يأف :لاق ,«اقلخ مهنسحأ» :لاقف ؟لضفأ نينمؤملا يأ ؛كيلع

 مهب لزني نأ لبق هل اًدادعتسا مهنسحأو .توملل اًركذ مهرثكأ» :لاق

 رشعم اي» :لاقف ميو هللا لوسر انيلع لبقأو «ىفلا تكس مث ««سايكألا كئلوأ

 مل هنإ- نهوكردت نأ هللاب ذوعأو .مكب نلزن اذإ لاصخ سمح ,نيرجاهملا

 عاجوألاو نوعاطلا مهيف رهظ الإ امي اونلعي ىتح طق موق يف ةشحافلا رهظت
 اوذخأ الإ نازيملاو لايكملا اوصقني ملو ءاوضم نيذلا مهفالسأ يف نكت مل يتلا

 رطقلا اوعنم الإ مهلاومأ نم ةاكرلا اوعنمي ملو ,ناطلسلا روجو ةنؤوملا ةدشو نينسلاب

 الإ هللا لوسر دهعو هللا دهع اوضقن امو ءاورطم ام مئاهبلا الولف ءامسلا نم

 مهتمئأ مكحي مل امو ,مهيديأ يف ناك ام ضعب ذخأف ,مهربغ نم اًودع مهيلع طلس

 .«مهنيب مهسأب هللا لعج الإ هللا لزنأ اميف اوربجتو هللا باتكب

 دقو حبصأف ءاهيلع هثعب ةيرسل زهجتي نأ فوع نب نمحرلا دبع رمأ مث
 هممع مث ءاهضقن مث ههنم هي هللا لوسر هاندأف ءءادوس سيبارك نم ةمامعب متعا

 نبا اي اذكه» :لاق مث ؛ءكلذ نم اًرحن وأ عباصأ عبرأ هفلخ نم لسرأو ءامب

 هعفدف «ءاوللا هيلإ عفدي نأ ًالالب رمأ مث ,«فرعأو نسحأ هنإف ,متعاف فوع
 اعيمج اورغا ,فوع نبا اي هذخ» :لاق مث .هسفن ىلع ىلصو ىلاعت هللا دمحف .هيلإ

 اولتقت الو اولثمت الو ءاوردغت الو اولغت ال ,هللاب رفك نم اولتاقف هللا ليبس يف
 .7 ءاوللا فوع نب نمحرلا دبع ذدخأف :«مكيف هيبن ةريسو هللا دهع اذهف ءاًديلو

 هحب رخخأ 2( ؟ 9/١ «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو «فيعض هدانسإ (1١



 :رحبلا فيس ىلإ حارجلا نب ةديبع يبأ ةوزغ
 نع «تماصلا نب ةدابع نب ديلولا نب ةدابع ئتدحو :قاحسإ نبأ لاق

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 فيس ىلإ ةيرس © هللا لوسر ثعب :لاق .تماصلا نب ةدابع هدج نع ؛ةهيبأ
 ايإ مقوقي لعجف رمت نم ابارج مهدوزو «حارجلا نب ةديبع وبأ مهيلع «رحبلا
 لحجر لك يطعي ناك يح رمتلا دفن مث :لاق اًدع مهيلع هدعي نأ ىلإ راص ىح
 ءلجر نع ةرمت تصقنف :لاق .اننيب اموي اهمسقف لاق .ةرمت موي لك مهنم
 «رحبلا نم ةباد انل هللا جرخأ عوجلا اندهج املف :لاق .مويلا كلذ اهدقف اندحوف

 ذخأو ءاتللتباو انمس نح «ةليل نيرشع اهيلع انمقأو ءاهكدوو اهمحل نم انبصأف
 لمحف ءانعم ريعب مسحأب رمأ مث ؛هقيرط ىلع اهعضوف ءاهعالضأ نم اعلض انريمأ
 تسم امو اهتحت نم جرخف :لاق هيلع سلجف :لاق ءانم لحر مسحأ هيلع
 انعنص امع هانلأسو ءاهربخ هانربخأ يي هللا لوسر ىلع انمدق املف :لاق .هسأر
 .©9 هللا هومكقزر قزر :لاقف «هايإ انلكأ نم كلذ ف

 :هقيرط يف عنص امو برح نب نايفس لاتقل يرمضلا ةيمأ نب ورمع ثعب
 لتقم دعب ملعلا لهأ نم هب قثأ نم ئيئثدح اميف كي هللا لوسر هنعب

 ثعبو «برح نب نايفس ابأ لتقي نأ هرمأو ,ةكم ىلإ هباحصأو يدع نب بيبخ
 بعشب امهيلمج اسبحو «ةكم امدق ىح احرخف «يراصنألا رخص نب رابج هعم
 تيبلاب انفط انأ ول :ورمعل رابح لاقف ءاليل ةكم الحد مث ,جحأي باعش نم
 ءالك :لاقف «مهتينفأب اوسلج اوشعت اذإ موقلا نإ :ورمع لاقف ؟نيتعكر انيلصو

 نم (4 كور مس - ١089 /79) هجام نبا هجرخأو ؛(ه 0-51 10/5) مكاحلا
 (6) «قالخألا مراكم» يف ايندلا يبأ نب ءاطع نع هيبأ نع كلام يبأ نبا قيرط
 .(1085) )410/1١5( ريبكلا يفو (817/5) ريغصلا يف يناربطلاو

 (514) )95.0/5-951١( كلامو (586١/؟) ملسمو ((515/9) يراحبلا هجرخأ (1)
 (91/5) يمرادلاو 0١”(. 9.5/6 دمحأو ٠( -١١١/؟) يسلايطلاو
 ,ها955 ,(ه؟١92 نابح نباو (551/9) يقهيبلاو 5 ىو يئاسنلاو
 .(47/5) يوغبلاو (ناسحإلا - ه١ 887



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 «نايفس ابأ ديرن انجرخ مث ءانيلصو «تيبلاب انفطف :ورمع لاقف هللا ءاش نإ

 نبا ورمع لاقف «ئفرعف ةكم لهأ نم لحجر ىلإ رظن ذإ ةكمي يشمنل انإ هللاوف

 ورمع لاقف «ئفرعف ةكم لهأ نم لحجر ىلإ رظن ذإ ةكمب يشمنل انإ هللاو :ةيمأ

 ورمع لاقف «ئيفرعف ةكم لهأ نم لجر ىلإ رظن ذإ ةكمب يشمنل انإ هللاوف :ةيمأ نبا
 ىح ءدتشن انجرخف «ءاجنلا :يجاصل تلقف .رشل الإ اهمدق نإ هللاو :ةيمأ نبا

 .اوعجرف ءانم اوسفي لبحلا انولع اذإ ىح انبلط يف اوجرخو «لبج يف اندعصأ
 ءاننود اهانمضرف ةراجح انذحأ دقو «هيف انتبف «لبحلا يف اًمهك انلخدف

 يف نحنو انيشغف ءاهيلع يلخيو «هل اسرف دوقي شيرق نم لحجر ادغ انحبصأ املف

 .انلتقف انذحأف ءانب حاص انآر نإ :تلقف .راغلا
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 هيدث ىلع هبرضأف ؛هيلإ جرحخأف «نكايفس يبأل هتددعأ دق رجنخ يعمو :لاق

 سانلا هءاجو «يناكم لخدأف عجرأو قكم لهأ عممأ ةحيص حاصو («ةبرض

 توملا هبلغو «ةيمأ نب ورمع :لاقف ؟كبرض نم :اولاقف قمر رخآب وهو نودتشي

 :انيسمأ امل «يجاصل تلقف .هولمتحاف ءانناكم ىلع لدي مو (.هناكم تامف

 ةفيح نوسرحي مهو سرحلاب انررمف «ةنيدملا ديرن ةكم نم اليل انجرخف «ءاجنلا

 دش ةبشخلا ىذاح املف :لاق «ةيمأ نب ورمع وه تلقل ةنيدملاب هنأ الول «ةيمأ

 طبهمم افرج ىتأ نح «هءارو اوجرخو ءادش اجرخخو ءاهلمتحاف اهذحأف اهيلع

 :لاق «هيلع اوردقي ملف ؛مهنع هللا هبيغف ءفرجلا يف ةبشخلاب ىمرف «جحأي ليسم

 كنع لغشأس نإف «هيلع دعقتف كريعب تأت ىح ءاجنلا ءاجنلا :يبجحاصل تلقو

 لحدأف «لبج ىلإ تيوأ مث «كانجض ىلع ج رخأ ّىح تيضمو :لاق

 :لاقف .هل ةمينغ يف ءروعأ ليدلا نب نم خيش ىلع لحد ذإ «هيف انأ انيبف ءاًفهك

 ءابحرم :تلقف .ركب نب نم لاق ؟تنأ نمف ءركب ئب نم تلقف ؟لحرلا نم

 :لاقف (هتريقع عفر مث ,عجطضاف



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 املس سس انا اح تمدام ملسمب تسلو

 تلعجف «يسوق تذأ مان اذإ يح «هتلهمأف ؛ملعتس :يسفن يف تلقف
 ءاجنلا تحرخ مث ؛مظعلا تغلب يح هيلع تلماحت مث ؛ةحيحصلا هنيع يف اهتيس

 نم نالحر اذإ ؛عيقنلا تطبه اذإ يح «ةبوكر تكلس مث ؛جرعلا تكج ىح

 «ناسسجتيو نارظني ةنيدملا ىلإ انيع امهتثعب شيرق تناك «نيكرشملا نم شيرق
 هقثوأف ءرخآلا رسأتسأو «هلتقأف مهسب امهدحأ يمرأف ءايبأف ءارسأتسا تلقف

 .© ةنيدملا هب تمدقو ءاطابر

 ىلإ ةثراح نب ديز ةيرسو :ماشه نبا لاق :نيدم ىلإ ةثراح نب ديز ةيرس
 نب نيسحلا تنب ةمطاف همأ نع ءنسح نب نسح نب هللا دبع كلذ ركذ نيدم
 هعمو ؛نيدم وحن ةثراح نب ديز ثعب هيي هللا لوسر نأ هللا ناوضر مهيلع يلع

 ايبس باصأف :تلاق .هل خأو «هيلع هللا ناوضر بلاط يبأ نب يلع ىلوم ةريمض

 مهنيب قرفف «اوعيبف «سانلا نم عامج اهيفو ؛لحاوسلا يهو ء«ءانيم لهأ نم
 قرف هللا لوسر اي :ليقف ؟مهل ام :لاقف نوكبي مهو كي هللا لوسر جرخف

 .اعيمج الإ مهوعيبت ال :ََي هللا لوسر لاقف ؛مهنيب
 .دالوألاو تاهمألا دارأ :ماشه نبا لاق

 :كفع يبأ لتقل ريمع نب ملاس ةيرس
 ورمع ئب دحأ .كفع يبأ لتقل ريمع نب ملاس ةوزغو :قاحسإ نبا لاق

 كي هللا لوسر لتق نيح «هقافن محب دق ناكو «ةديبع نب نم مث فوع نبا
 :لاقف ءتماص نب ديوس نب ثراحلا

 اعمجب الو اراد سنلانم ىرأ نإ امو اًرهد تشع دقل

 اعدام اذإمهيف دقاعي نمل ىفوأو ًٌو هعربأ

 اعضخي ملو لبجلادهي مهعمج يف ةليق دالوأ نم

 .ماشه نبا نع 4٠ ١( - ؟55/0) «ةياهنلاو ةيادبلا» ف ريثك نبا ظفاحلا هركذ )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 اعم ءيشل مارح لالح مهءاج بكار مهعاصف

 اعبت متعبات كلللا وأ مهتقتادصزهعلاب أو لف

 نب وحخأ «ريمع نب ملاس جرخف ؟ثيبخلا اذهي يل نم :ِّتِي هللا لوسر لاقف

 :كلذ يف ةيربزلا ةمامأ تلاقف «هلتقف «نيئاكبلا دحأ وهو ءفوع نب ورمع

 قي ام سئب نأ كانمأ يذلا رمعل ادمحأ ءرملاو هللا نيد بذكت

 نسلا ربك ىلع اهذخ كفع ابأ هنعط ليللا رخآ فينح كابح

 ريمع ةوزغو :تاورم تنب ءامصع لتقل يمطخلا يدع نب ريمع ةوزغ

 وبأ لتق املف ءديز نب ةيمأ نب نم يهو «ناورم تنب ءامصع يمطنخلا يدع نبا

 تناكو :لاق «هيبأ نع ليضفلا نب ثراحلا نب هللا دبع ركذف ءتقفان كفع

 :هلهأو مالسإلا بيعت :تلاقف ديز نب ديزي هل لاقيو «ةمطخ ئب نم لحجر تحت

 جررخلا يفنب تسابو فوعو تيبنلاو كلام ينب تساب
 جحذم الودارم نمالف مكريغ نم يواتأ متعطأ

 جضنملا قرم ىجتريامك 2 سوءرلالتق دعب هنوجرت
 يجترملا لمأ نم عطقيف ةرغغ يغني فنأالأ

 :لاقف «تباث نب ناسح امباحأف :لاق

 جرزحملاينب نود ةمطخو فقاوونبو لئاوونب

 يجت ايادنملاو اهتلوعب اهحيو اهفس تعدام ىتم
 جرخنملاو لخادملا ميرك هقرع اًدجام ىتف تزهف

 جرحي ملف رده لا دعب ع امدلا عيجن نم اهجرضف

 عمسف ؟ناورم ةنبا نم يل ذخآ الأ :كلذ هغلب نيح ِ# هللا لوسر لاقف

 ىسمأ املف «هدنع وهو «يمطخلا يدع نب ريمع هلع هللا لوسر لوق نم كلذ

 ىدهلا لبس» :رظنيو (7 5٠ -- 5/5*7) (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ )١(
 ١(. 59 «داشرلاو



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 اي لاقف لِي هللا لوسر عم حبصأ مث  ءاهلتقف اهتيب يف اهيلع ىرس ةليللا كلت نم

 يلع له :لاقف «ريمع اي هلوسرو هللا ترصن :لاقف ءاهتلتق دق نإ هللا لوسر

 .نارتع اهيف حطتني ال :لاقف ؟هللا لوسر اي اهنأش نم ءيش

 تنب نأش يف مهجوم ريثك ذئموي ةمطخ ونبو «هموق ىلإ ريمع عجرف
 دنع نم يدع نب ريمع مهءاج املف «ءلاجر ةسمخ نونب ذئموي او «ناورم

 ال مث اعيمج نوديكف «ناورم ةنبا تلتق انأ :ةمطخ ب اي :لاق كل هللا لوسر
 يفختسي ناكو «ةمطخ ب راد يف مالسإلا زع ام لوأ مويلا كلذف .نورظنُت

 ؛يدع نب ريمع ةمطخ نب نم ملسأ نم لوأ ناكو ؛ملسأ نم مهيف مهمالسإب
 موي ملسأو «تباث نب ةعزحو «سوأ نب هللا دبعو «ئراقلا ىعدي يذلا وهو
 .© مالسإلا زع نم اوأر امل «ةمطخ يب نم لاجر «ناورم ةنبا تلتق

 يِبأ نع يربقملا ديعس يبأ نع غلب :همالسإو يفنحلا لاثأ نب ةمامث رمأ

 ال «ةفينح ئِب نم الحر تذحأف يَي هللا لوسرل ليخ تحرحخ :لاق هنأ ةريره

 اذه ,متذخأ نم نوردتأ :لاقف كيو هللا لوسر هب اوتأ يح ءوه نم نورعشي

 :لاقف .هلهأ ىلإ © هللا لوسر عجرو- هراسإ اونسحأ ,يفنحلا لاثأ نب ةمامت

 امي هيلع ىدغي نأ هتحقلب رمأو «هيلإ هب اوثعباف ,ماعط نم مكدنع ناك ام اوعمجا

 اي ملسأ :لوقيف لي هللا لوسر هيتأيو اًعقوم ةمامث نم عقي ال لعجف .حاريو

 «تئش ام لسف ءادفلا درت نإو مد اذ لتقت لتقت نإ ءدمحم اي اهيإ :لوقيف .ةماع

 هوقلطأ املف «ةمامث اوقلطأ :اموي كيو يبنلا لاق مث ءثكمي نأ هللا ءاش ام ثكمف

 ىلع لف يبلا عيابف لبقأ مث «هروهط نسحأف رهطتف ؛عيقبلا ىتأ يح جرخ
 ءاليلق الإ هنم لني ملف ؛ماعطلا نم هنوتأي اوناك امي هوءاح ىسمأ املف ؛مالسإلا

 لوسر لاقف كلذ نم نوملسملا بجعف اريسي الإ امبالح نم بصي ملف هتحقلبو

 ,رفاك يعم يف راهنلا لوأ لكأ لجر نمأ ؟نوبجعت مم «كلذ هغلب نيح هيي هلل

 .(58- ١/١9 (ىربكلا تاقبطلا)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ملسملا نإو ,ءاعمأ ةعبس يف لكأي رفاكلا نإ !ملسم يعم يف راهنلا رخآ لكأو

 .ززحم نب ةمقلع هي هللا لوسر ثعبو :زرّجُم نب ةمقلع ةيرس

 لوسر ززحم نب ةملع لأس «درق يذ موي يحلدملا ززحم نب صاقو لتق ام
 .مهيف هرأث كرديل «موقلا راثآ يف هئعبي نأ يو هللا

 نب ورمع نع «ةمقلع نب ورمع نب دمحم نع «دمحم نب زيزعلا دبع ركذف
 نب ةمقلع و هللا لوسر ثعب :لاق «يردخلا ديعس يبأ نع نابوث نب مكحلا

 انك وأ انتازغ سأر انغلب اذإ يح -مهيف انأو :يردخلا ديعس وبأ لاق- ززحب

 ةفاذح نب هللا دبع مهيلع لمعتساو «شيحلا نم ةفئاطل نذأ «قيرطلا ضعبب

 ناك املف «ةباعد هيف تناكو و هللا لوسر باحصأ نم ناكو ؛يمهسلا

 :اولاق ؟ةعاطلاو عمسلا مكيلع يل سيلأ :موقلل لاق مث ءاران دقوأ قيرطلا ضعبب

 مكيلع مزعأ ينإف :لاق «معن :اولاق ؟هومتلعف الإ ءيشب مكرمآ انأ امفأ :لاق «ىلب

 نظ ىح ءزجتحي موقلا ضعب ماقف :لاق «رانلا هذه يف متبثاوت الإ ىعاطو يقحب

 كلذ ركذف ,مكعم كحضأ تنك امئإف ءاوسلجا :محل لاقف ءاهيف نوبثاو مهنأ

 ةيصعمب مكرمأ نم منع هللا لوسر لاقف «هيلع اومدق نأ دعب هك هللا لوسرل

 ."!اديك قلي ملو هباحصأو وه عجر ززحب نب ةمقلع نأ ةحلط نب دمحم ركذو

 لهأ ضعب يئثدح :اًراسي اولتق نيذلا نييلجبلا لتقل رباج نب زرك ةيرس
 :لاق «نمح رلا دبع نب نامثع نع «ةحلط نب دمحم نع «هئدح .نمع (ملعلا

 هلعجف «راسي هل لاقي اًدبع ةبلعث نيبو براحم ةوزغ يف هْكَي هللا لوسر باصأ
 هللا لوسر ىلع مدقف «ءامحلا ةيحان يف ىعرت تناك هل حاقل يف # هللا لوسر

 (1؟49) ه١. ىلعي وبأو قدح -9هه/9) هجام نباو (7077/9) دمحأ هجرخأ )١١(
 يراعبلا هحجرخأو (181 -- 9/.57) مكاحلاو (دراوم - 5١ه7) نابح نباو

 )11١7/5(. «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو )١١5/1( دمحأو (4550)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :86 هللا لوسر مهل لاقف ءاولحطو ءاوئيوتساف «ةليح نم ةبك سيق نم رفن يَ
 .اهيلإ اوجرخف ءاهلاوبأو اهنابلأ نم متبرشف حاقللا ىلإ متجرح ول

 راسي هكَق# هللا لوسر يعار ىلع اودع ءمهفوطب توطناو اوحص املف
 يف 6# هللا لوسر ثعبف .حاقللا اوقاتساو «هينيع يف كوشلا اوزرغو هوحبذف

 يذ ةوزغ نم هعجرم هي هللا لوسر مهي ىتأف ,مهقحلف «رباج نب زرك مهراثآ
 3 مهنيعأ لمسو ؛مهلحرأو مهيديأ عطقف «درق

 ناوضر بلاط يبأ نب ىلع ةوزغو :نميلا ىلإ بلاط يبأ نب يلع ةوزغ
 .نيترم اهازغ نميلا ىلإ هيلع هللا

 ةدع ف ركذي ملو «هثيدح ف ديلولا نب دلاخ ثعب قاحسإ نبا ركذ دقو

 ."7 نيثالثو ةعست هلوق يف ةدعلا نوكت نأ يغبنيف ايارسلاو ثوعبلا

 لوسر ثعبو :قاحسإ نبا لاق :نيطلسف ضرأ ىلإ ديز نب ةماسأ ثعب
 ءاقلبلا موخت ليخلا ئطوي نأ هرمأو «ماشلا ىلإ ةثراح نب ديز نب ةماسأ هيي هللا

 نورحاهملا ةماسأ عم بعوأو «سانلا زهجتف «نيطسلف ضرأ نمو «مورادلاو

 ."”نولوألا

 هي هللا لوسر ىوكش ءادتبا
 يلا هاوكشب تي هللا لوسر أدتبا كلذ ىلع سانلا انيبف :قاحسإ نبا لاق

 يف وأ ءرفص نم نيقب لايل يف «هتمحرو هتمارك نم هب دارأ ام ىلإ ءاهيف هللا هضبق

 يوونلا ١158( -171/5) ملسمو (41917) (7؟١7 -70/8) يراخبلا هجرخأ )١(
 يئاسنلاو «(77) )٠١7/1( يذمرتلاو (55554) )١70/4( دواد وبأو )١1771/5(

 يف يواحطلاو (85.*) 1١58/59( (5018) (851/5) هحام نباو (95/0)

 .هوحنب سنأ ثيدح نم مهلك )٠١/7( هدنسم ف دمحأو )٠١1/١(« راثآلا حرش
 .ماشه نبا (؟1/8) (ةياهنلاو ةيادبلا) يف ريثك نبا ظفاحلا هركذ (؟)
 تاقبطلا رظنيو (557 -- ؟51) (ةياهنلاو ةيادبلا) ف ريثك نبا ظفاحلا هركذ (”)

 ١91(. - 9/5١؟) دعس نبال (ىربكلا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 جرخ هنأ «يل ركذ اميف «كلذ نم هب ئدتبا ام لوأ ناكف لوألا عيبر رهش لوأ

 حبصأ املف «هلهأ ىلإ عجر مث مهل رفغتساف «ليللا فوج نم «دقرغلا عيقب ىلإ .

 .©) كلذ هموي نم هعجوب ئدتبا

 للوم «ريبح نب ديبع نع «رمع نب هللا دبع ٍنثدحو :قاحسإ نبا لاق

 لوم «ةبهيوم يبأ نع «صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ؛صاعلا يبأ نب مكحلا

 «ةبهيوم ابأ اي :لاقف «ليللا فوج نم كتي هللا لوسر ئنعب :لاق هيي هللا لوسر
 املف هعم تقلطناف ,يعم قلطناف ,عيقبلا اذه لهأل رفغتسأ نأ ترمأ دق نإ

 متحبصأ ام مكل ئنهيل «رباقملا لهأ اي مكيلع مالسلا :لاق ؛مهرهظأ نيب فقو

 ءاهوأ اهرخآ عبتي ملظملا ليللا عطقك نتفلا تلبقأ ,هيف سانلا حبصأ امث هيف

 تيتوأ دق نإ «ةبهيوم ابأ اي :لاقف ءيلع لبقأ مث «ىلوألا نم رش ةرخآلا
 يبر ءاقل نيبو كلذ نيب تريخف ,ةنجلا مث ءاهيف دلخلاو ايندلا نئازخ حيتافم

 مث ءاهيف دلخلاو ءايندلا نئازخ حيتافم ذخف «يمأو تنأ يبأب :تلقف :لاق «ةنجلاو

 لهأل رفغتسا مث «ةنحلاو يبر ءاقل ترتحا دقل «ةبهيوم ابأ اي هللاو ال :لاق «ةنجلا

 .©” هيف هللا هضبق يذلا هعجو و هللا لوسرب ًادبف ء«فرصنا مث «عيقبلا

 نع «ةبتع نب بوقعي ئثدحو :قاحسإ نبا لاق :ةشئاع تيب يف هضيرمت

 نع «دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع «يرهزلا ملسم نب دمحم
 دجأ انأو يندجوف «عيقبلا نم هي هللا لوسر عجر :تلاق يي يبلا جوز ةشئاع

 .هب قاحسإ نبا نع (778/9) «هخيرات» ف يربطلا هجرحأ ١١(

 - ه0/7) مكاحلاو (”7/ ,557/9) يمرادلاو (485/9) دمحأ هجرخأ ؛نسح هدانسإ (1)

 )/١188(: «هخيرات» يف يربطلاو (ه8 ,ها//١) «ءامسألاو ئكلا» يف يبالودلاو

 /7) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو (871) (* 407 ,(*47/97) ريبكلا يف ياربطلاو

 5) «دئاوزلا عمجمب» يق يمثيهلا هركذو «(707/57) ةباغلا دسأ يف ريثألا نباو ؛

 يق دعس نبا هجرخخأو كا «ءايلوألا ةيلح» ُُق ميعن وبأ هج رخخأ 27/

 ٠١(. 5/؟) «ىربكلا تاقبطلا»



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 هاسأراو ةشئاع اي هللاو انأ لب :لاقف ءهاسأراو :لوقأ انأو «يسأر يف اًعادص

 تيلصو ,؛كتنفكو كيلع تمقف :يلبق تم ول كرض امو :لاق مث :تلاق

 ىلإ تعحر دقل «كلذ تلعف دق ول ؛كب نأكل هللاو :تلاق ؟كتنفدو كيلع

 هب ماتتو هع هللا لوسر مسبتف :تلاق .كئاسن ضعبب هيف تسرعأف «ييب

 اعدف «ةنوميم تيب ف وهو «هب زعتسا نيح «هئاسن ىلع رودي وهو ءهعحو
 .©"0هل نذأف «ييب يف ضرعي نأ ف نفذأتساف «هءاسن

 22 هجاوزأ ركذ

 ةشئاع :اًعست نكو :قاحسإ نبا لاق :لاق يئاكبلا هللا دبع نب دايز نع

 نب نايفس يبأ تنب ةبيبح مأو «باطخلا نب رمع تنب ةصفحو ءركب يبأ تنب

 بنيزو «سيق نب ةعمز تنب ةدوسو «ةريغملا نب ةيمأ بأ تنب ةملس مأو «برح

 نب ثراحلا تنب ةيريوجو «نزح نب ثراحلا تنب ةنوميمو ؛«بائر نب شحح تنب
 .ملعلا لهأ نم دحاو ريغ نيثدح اميف ءبطعأ نب يبح تنب ةيفضو «رارض يبأ

 تنب ةجيدخ :ةرشع ثالث © هللا لوسر جوزت نم عيمج ناكو :ةجيدخ

 ورمع اهوحأ وأ دسأ نب دليوخ اهوبأ اهايإ هجوز «جوزت نم لوأ يهو «دليوخ

 8 هللا لوسرل تدلوف «ةركب نيرشع كوع هللا لوسر اهقدصأو «دليوخ نبا
 نب ديسأ ب دحأ «كلام نب ةلاه يبأ دنع هلبق تناكو ؛ميهاربإ الإ مهلك هدلو
 تنب بنيزو ةلاه يبأ نب دنه هل تدلوف «رادلا دبع نيب فيلح «ميمت نب ورمع

 «موزخم نب رمع نب هللا دبع نب دباع نب قيتع دنع ةلاه يبأ لبق تناكو ةلاه يبأ

 .ةيراجو هللا دبع هل تدلوف

 يهو «ةكمم قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع هللا لوسر جورتو :ةشئاع

 جوزتي ملو ءرشع وأ نينس عست تنب يهو «ةنيدملاب اهب نئبو «نينس عبس تنب

 (5085) نابح نباو )47/0/١( هجام نباو «(50؟8/5) دمحأ هجرحأ «ءنسح هدانسإ )١(

 يف يقهيبلاو (0777) يراخبلا هحرخأ (597/*) «ىربكلا نئسلا» يف يقهيبلاو

 ١(. 58/7 «لئالدلا»



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 لك هللا لوسر اهقدصأو ءركب وبأ اهوبأ اهايإ هجوز ءاهريغ اركب كي هللا لوسر
 .مهرد ةئامعبرأ

 نب سمه دبع نب سيق نب ةعمز تنب ةدوس هي هللا لوسر جوزتو :ةدوس

 كو هللا لوسر اهقدصأو يؤل نب رماع نب لسح نب كلام نب رصن نب دو دبع
 .مهرد ةئامعبرأ

 نب رصن نب دو دبع نب سمه دبع نب ورمع نب ناركسلا دنع هلبق تناكو
 .لسح نب كلام

 بائر نب شحج تنب بنيز © هللا لوسر جورتو :شحج تدب بديز
 ع هللا لوسر اهقدصأو ءشحح نب دمحأ وبأ اهوحأ اهايإ هحوز .ةيدسألا

 اهيفف كك هللا لوسر ىلوم «ةثراح نب ديز دنع هلبق تناكو ؛مهرد ةئامعبرأ

 . 4 اهَكَنتِجوَر ارطَو انني ٌدَيَر ىَصَق اَمَلَف ١ ىلاعتو كرابت هللا لزنأ
 ةريغملا نب ةيمأ يبأ تنب ةملس مأ © هللا لوسر جوزتو :ةملس مأ

 هللا لوسر اهقدصأو ءاهنبا ةملس يبأ نب ةملس اهايإ هجوز «دنه اهمساو ةيموزحملا

 نب. ةملس يبأ دنع هلبق تناكو .ةشجبو ةفحصو «ءاحدقو «فيل هوشح اشارف

 .ةيقرو بنيزو رمعو ةملس هل تدلوف «هللا دبع همساو «دسألا دبع

 اهايإ هجوز «باطخلا نب رمع تنب ةصفح هه هللا لوسر جوزتو :ةصفح

 هلبق تناكو .مهرد ةئامعبرأ هي هللا لوسر اهقدصأو «باطنخملا نب رمع اهوبأ

 .يمهسلا ةفاذح نب سينخ دنع

 نب نايفس يبأ تنب ةلمر اهمساو «ةبيبح مأ لي هللا لوسر جورتو :ةبيبح مأ

 اهقدصأو ؛ةشبحلا ضرأب امهو ؛صاعلا نب ديعس نب دلاخ اهايإ هجوز «برح
 لوسر ىلع اهبطخ ناك يذلا وهو «رانيد ةئامعبرأ كيو هللا لوسر نع يشاحنلا

 .يدسألا شحج نب هللا ديبع دنع هلبق تناكو قت هللا

 يبأ نب ثراحلا تنب ةيريوح هَ# هللا لوسر جوزتو :ثراحلا تنب ةيريوج

 .(؟0/) ةيآ :بازحألا )١١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 مهسلا يف تعقوف «ةعازخ نم قلطصملا نب ايابس يف تناك «ةيعازخلا رارض

 هللا لوسر تتأف ءاهسفن ىلع اهبتاكف ءيراصنألا سامشلا نب سيق نب تباثل

 امو :تلاق «؟كلذ نم ريخ يف كل له» :امل لاقف ءاهتباتك يف هنيعتست هني

 .اهجوزتف ءمعن :تلاقف ؟كجورتأو كتباتك كنع يضقأ :لاق ؟وه

 بطعخأ نب يبح تنب ةيفص طلي هللا لوسر جورتو :يبح تنب ةيفص

 محش اهيف ام «ةميلو هي هللا لوسر ملوأو «هسفنل اهافطصاف «رييخ نم اهابس
 .قيقحلا يبأ نب عيبرلا نب ةنانك دنع هلبق تناكو ءارمتو اقيوس ناك «محل الو

 نب ثراحلا تدب ةنوميم #2 هللا لوسر جورتو :ثراحلا تبب ةنوميم

 :ةعصعص نب رماع نب لاله نب هللا دبع نب ةبيور نب مزه نب ريحب نب دزح

 ةئامعبرأ دو هللا لوسر نع سابعلا اهقدصأو «بلطملا دبع نب سابعلا اهايإ هجوز

 كلام نب رصن نب دو دبع نب سيق يبأ نب ىزعلا دبع يبأ دنع هلبق تناكو ءمهرد

 نأ كلذو هع يبلل اهسفن تبهو ىلا اهفإ :لاقيو «يؤل نب رماع نب لسح نبا
 ؛هلوسرلو هلل هيلع امو ريعبلا :تلاقف ءاهريعب ىلع يهو اهيلإ تهتنا هيَ يبنلا ةبطح

 .0"2 4 كلل اَمسَفَت َتَّبَهَو نإ ةَنَِؤُم َةأَرمآَو » :ىلاعتو كرابت هللا لزنأف
 مأ لاقيو ءشحح تنب بيز ُه# يبلل اهسفن تبهو يلا نإ :لاقيو

 رماع نب صيعم نب ورمع نب ذقنم ٍنِب نم بهو نب رباح تنب ةيزغ ؛كيرش

 .ك#ي هللا لوسر اهأجرأف ءيؤل نب ةملس نب نم ةأرما يه لب :لاقيو ؛ىؤل نبا

 ثراحلا نب ةميزخ تنب بنيز »© هللا لوسر جورتو :ةميزخ تنب بيز
 تناكو «ةعصعص نب رماع نب لاله نب فانم دبع نب ورمع نب هللا دبع نبا

 ورمع نب ةصيبق اهايإ هجوز «مهيلع اهتقرو «مهايإ اهتمحر ل نيكاسملا مأ ىمسُت

 نب ةديبع دنع هلبق تناكو «مهرد ةئامعبرأ كي هللا لوسر اهقدصأو «يلالهملا

 ورمع نب مهح دنع ةديبع لبق تناكو «فانم دبع نب بلطملا دبع نب ثراحلا

 )١( ةيآ :بازحألا ةروس )50(.



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .اهمع نبا وهو ثراحلا نبا

 ناتنث نهنم هلبق تامف «ةرشع ىدحإ هي هللا لوسر نمي ئب اللا ءالؤهف

 لوأ يف نَمركذ دق عست نع يفوتو «ةميزخخ تنب بنيزو «دليوح تنب ةجيدح

 اهي دجوف اهجوزت ةيدنكلا نامعنلا تنب ءامسأ امه لحدي مل ناتنثو ثيدحلا اذه

 دهع ةثيدح تناكو ةيبالكلا ديزي تنب ةرمعو ءاهلهأ ىلإ اهدرو اهعتمف اًضايب
 لاقف كيو هللا لوسر نم تذاعتسا هلي هللا لوسر ىلع تمدق املف ءرفكب

 نم تذاعتسا يلا نإ :لاقيو ءاهلهأ ىلإ اهدرف هللا ذئاع عينم :ِْيَع هللا لوسر

 2ك هللا لوسر نإ :لاقيو «نامعنلا تنب ءامسأل مع تنب ةيدنك يي هللا لوسر

 .©) اهلهأ ىلإ هَ هللا لوسر اهدرف «قأن الو ىتؤن موق انإ :تلاقف ءاهاعد

 تنب ةجيدخح :تس ري ييبلا جاوزأ نم تايشرقلا :نهنم تايشرقلا

 «يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب دليوح

 نب ديعس نب بعك نب ورمع نب رماع نب ةفاحق يبأ نب ركب يبأ تنب ةشئاعو

 نب باطنخلا نب رمع تنب ةصفحو «بلاغ نب يؤل نب بعك نب ةرم نب ميت

 بعك نب يدع نب حازر نب حاير نب طرق نب هللا دبع نب ىزعلا دبع نب ليفن

 دبع نب سمه دبع نب ةيمأ نب برح نب نايفس يبأ تنب ةبيبح مأو «يؤل نبا

 نب ةريغملا يبأ تنب ةملس مأو «يؤل نب بعك نب ةرم نب بالك نب يصق نب فانم

 ةعمز تنب ةدوسو «يؤل نب بعك نب ةرم نب ةظقي نب موزخم نب رمع نب هللا دبع

 .يؤل نب رماع نب لسح نب كلام نب رصن نب دو دبع نب سمه دبع نب سيق نبا

 نب شحح تنب بنيز :عبس نهريغو تايبرعلاو :نهريغو تايبرعلا

 «ةعيزخ نب دسأ نب نادود نب منغ نب ريبك نب ةرم نب ةربص نب رمعي نب بائر

 لاله نب هللا دبع نب ةبيور نب مزه نب ريجب نب نزح نب ثراحلا تنب ةنوميمو

 نب ةمركع نب روصنم نب نزاوه نب ركب نب ةيواعم نب ةعصعص نب رماع نبا

 )١( هحيحص يف يراخبلا هاور )٠١ 0١ ( قالطلا باتك )60555(.



 م: احسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 ثراحلا تنب ةيريوجو «ةيواعم نب ةعصعص نب رماع نب لاله نب فانم دبع نبا
 تنب ةرمعو «ةيدنكلا نامعنلا تنب ءامسأو «ةيقلطصملا مث «ةيعازخلا رارض يبأ نبا

 .ةيبالكلا ديزي

 .ريضنلا نب نم ءبطخأ نب يبح تنب ةيفص :تايبرعلا ريغ نمو

 ةسناع تيب يف هللا لوسر ضيرمت
 «يرهزلا ملسم نب دمحم نع «ةبتع نب بوقعي ٍئثدح :قاحسإ نبا لاق

 كي هللا لوسر جرخف :تلاق كلو يبلا جوز ةشئاع نع «ةبتع نب هللا ديبع نع
 اًبصاع ءرخآ لجرو ؛سابعلا نب لضفلا امهدحأ :هلهأ نم نيلجر نيب يشمب

 .ييب لحد ّح هامدق طخت «هسأر

 نم يردت له :لاقف «سابعلا نب هللا دبع ثيدحلا اذه ثدحف :ديبع لاق

 .بلاط يبأ نب يلع :لاق .ال :تلق :لاق ؟رخآلا لجرلا

 اوقيره :لاقف ءهعجو هب دتشاو و هللا لوسر رمغ مث :ضرملا دادتشا

 :تلاق ؛مهيلإ دهعأف سانلا ىلإ جرخأ ىح «ىتش رابآ نم برق عبس يلع
 :لوقي قفط ىح ءاملا هيلع انببص مث ءرمع تنب ةصفحل بضخم يف هاندعقأف

 ."0بكبسح مكبسح

 يئثدح .:يرهزلا لاقو :قاحسإ نبا لاق :ركب ابأ هليضفتو يبلل ةبطُخ
 مث «ربنملا ىلع سلج يح هسأر اًبصاع جرخ هه هللا لوسر نأ :ريشب نب بويأ
 ةالصلا رثكأف مهل رفغتساو ءدحأ باحصأ ىلع ىلص هنأ هب ملكت ام لوأ ناك
 هدنع ام نيبو ايندلا نيب هللا هريخ هللا دابع نم اًدبع نإ :لاق مث ؛مهيلع

 :لاقو ىكبف ديري هسفن نأ فرعو ركب وبأ اهمهفف :لاق «هللا دنع ام راتخاف

 اورظنا :لاق مث ءركب ابأ اي كلسر ىلع :لاقف ءانئانبأو انسفنأب كيدفن نحن لب

 ملعأ ال ينإف ركب يىبأ تيب الإ اهودسف ,دجسملا يف ةظفاللا باوبألا هذه

 .هجيرخت مدقت )١(



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 .2" هنم اًذي يدنع ةبحصلا يف لضفأ ناك اًدحأ

 أ لآ ضعب نع هللا دبع نب نمحرلا دبع ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 تنك ول إف :اذه همالك ف ذئموي لاق © هللا لوسر نأ ىلعملا نبا ديعس

 ناميإ ءاخإو ةبحص نكلو «اليلخ ركب ابأ تذختال اليلخ دابعلا نم اذختم

 .( هدنع اننيب هللا عمجي ىتح

 نب رفعج نب دمحم ئثدحو :قاحسإ نبا لاقو :ةماسأ ثعب ذافناب هرمأ

 سانلا أطبتسا هيه هللا لوسر نأ «ءاملعلا نم هريغو ريبزلا نب ةورع نع «ريبزلا

 ىلع سلج ىح هسأر اًبصاع جرخف .هعجو يف وهو «ديز نب ةماسأ ثعب يف

 نيرحاهملا ةلج ىلع اثدح اًمالغ رمأ :ةماسأ ةرمإ يف اولاق سانلا ناك دقو ربنملا

 .راصنألاو

 ثعب اوذفنأ «سانلا اهيأ :لاق مْ «لهأ هل وه اك. هيلع ئثأو هللا دمحف

 قيلخل هنإو .هلبق نم هيبأ ةرامإ يف متلق دقل هترامإ يف متلق نثل يرمعلف ,ةماسأ

 .اهل اقيلخل هوبأ ناك نإو ,ةرامإلل

 لوسرب زعتساو ,مهزاهج يف سانلا شمكناو قط هللا لوسر لزن مث :لاق

 ةنيدملا نم «فرجلا اولزن يح هعم هشيج جرخو «ةماسأ جرخف ءهعجو تم هللا

 ماقأف قط هللا لوسر لقثو «سانلا هيلإ ماتتو «هركسع هب برضف ,خسرف ىلع

 ." © هللا لوسر يف ضاق هللا ام اورظنيل «سانلاو ةماسأ

 نب هللا دبع ئثدحو :يرهزلا لاق :قاحسإ نبا لاقو :راصنألاب هتياصو
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 ف يقهيبلاو )89/.١9 - ١9١( «هخيرات» يف يربطلا هجرخأ «فيعض هدانسإ )١(

 «ريبكلا» يف يناربطلا هجرخأ «ءقاحسإ نبا نع امهالك (177/7) «ةوبنلا لئالد»
(245/19). 

 دمحأو (5559) بقانملا باتك (7./7- +.17/0) يذمرتلا هجرخأ «فيعض هدانسإ (؟١)
2/8/9 ). 

 .ًالسرم ةورع نع (7 48/79 «ىربكلا تاقبطلا» ف دعس نبا هجرخأ «فيعض هدانسإ (7)



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ءدحأ باحصأل رفغتساو ىلص موي لاق هته هللا لوسر نأ كلام نب بعك

 اوصوتسا «نيرجاهملا رشعم اي :ذئموي هتلاقم عم ركذ ام مهرمأ نم ركذو

 مهفإو ,ديزت ال اهتئيه ىلع راصنألا نإو ,نوديزي سائلا نإف ءاربخ راصنألاب
 .مهئيسم نع اوزواجتو ءمهنسحم ىلإ اونسحأف اهيلإ تيوأ يتلا يتبيع اوناك

 ّىح «ءهعجحو هب ماتتو «هتيب لحدف يو هللا لوسر لزن مث :هللا دبع لاق

 9 مغ

 ةنوميمو «ةملس مأ :هئاسن نم ءاسن هيلإ عمتجاف :هللا دبع لاق :دودللا

 اوعمجأف ؛همع سابعلا هدنعو «سيمع تنب ءامسأ نهنم «نيملسملا ءاسن نم ءاسنو

 نم :لاق و هللا لوسر قافأ املف «هودلف :لاق «هندلأل سابعلا لاقو «هودلي نأ

 نئج ءاسن هب ىتأ ءاود اذه :لاق ءكمع هللا لوسر اي :اولاق ؟يب اذه عنص

 لاقف ؟كلذ متلعف ملو :لاق ,ةشبحلا ضرأ وحن راشأو ءضرألا هذه وحن نم

 كلذ نإ :لاقف «بنجلا تاذ كب نوكي نأ هللا لوسر اي انيشحخ :سابعلا همع

 دقلف «يمع الإ دل الإ دحأ تيبلا يف قبي ال .هب ينفذقيل لجو زع ناك ام ءادل

 . هب اوعنص امب مهل ةبوقع يو هللا لوسر مسقل «ةمئاصل اهفإو ةنوميم تدل
 نب ديبع نب ديعس ئثدحو :قاحسإ نبا لاق :ةراشإلاب ةماسأل هؤاعد

 كيج هللا لوسر لقث امل :لاق «ديز نب هيبأ نع «ةماسأ نب دمحم نع «قابسلا

 تمصأ دقو هي هللا لوسر ىلع تلخدف «ةنيدملا ىلإ يعم سانلا طبهو تطبه

 ."' يل وعدي هنأ فرعأف «يلع اهعضي مث ءامسلا ىلإ هدي عفري لعحف ملكتي الف

 بعك نبا نع يرهزلا نع بيعش قيرط نم )/0.0٠0( دمحأ هجرخأ «فيعض هدانسإ )١(
 «ريبكلا» يف يتاربطلا هقيرط نمو )١33117( «فنصملا» يف قازرلا دبع هجرخأو هب

 .07/8/14) مكاحلا هجرخأ )50/١(.: «عمجملا» يف يمثيهلا هركذو )79/15( )١559(«

 )١( ملسمو (455/) يزاغملا باتك (495-- :945/8) يراخبلا هحرخأ )1777/4(

 مالسلا باتك )51١7/488(.

 «قاحسإ نبا قيرط نم )١37/8( «هخيرات» يف يربطلا هحرخأو «نسح هدانسإ (9)



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 نب هللا دبع نب ديبع ئثدح :يرهزلا باهش نبا لاقو :قاحسإ نبا لاق

 مل هللا نإ :لوقي هعمسأ ام اًريثك يي هللا لوسر ناك :تلاق ةشئاع نع «ةبتع

 وهو اهتعمس ةملك رحآ ناك هللا لوسر رضح املف :لاق «هريخي ىتح اًيبن ضبقي

 تفرعو ءانراتخي ال هللاو اَذِإ :تلقف :تلاق «ةنجلا نم ىلعألا قيفرلا لب :لوقي

 ."”ريخي ىتح ضبقي مل اًيبن نإ :انل لوقي ناك يذلا هنأ

 رمع نب هللا دبع نب ةزمح ئثدحو :يرهزلا لاق :سانلاب يلصُي ركب وبأ
 .سانلاب لصيلف ركب ابأ اورُم :لاق م هللا لوسرب زعتسا امل :تلاق ةشئاع نأ

 ءاكبلا ريثك ءتوصلا فيعض «قيقر لحجر ركب ابأ نإ «هللا يبن اي :تلق :تلاق

 نكنإ :لاقف «يلوق لث, تدعف :تلاق .سانلاب لصيلف هورم :لاق «نآرقلا أرق اذإ

 نأ الإ كلذ لوقأ ام هللاوف :تلاق «سانلاب لصيلف هورمف ءفسوي بحاوص

 ماق الحر نوبحي ال سانلا نأ تفرعو ركب يبأ نع كلذ فرصي نأ بحأ تنك

 نأ بحأ تنكف «ءناك ثدح لك يف هب نومءاشتيس سانلا نأو ءاّدبأ هماقم

 20 ركب يبأ نع كلذ فرصي

 دبع نب ركب يبأ نب كلملا دبع نيثدح :باهش نبا لاقو :قاحسإ نبا لاق

 نب دوسألا نب ةعمز نب هللا دبع نع «هيبأ نع ؛ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا
 «نيملسملا نم رفن يف هدنع انأو يي هللا لوسرب زعتسا امل :لاق ءدسأ نب بلطملا

 اذإف تحرحف :لاق سانلاب يلصي نم اورم :لاقف «ةالصلا ىلإ لالب هاعد :لاق

 ١(. 57/؟١) بيرقتلا :رظني
 )١( «هخيرات» ف يربطلاو (50754/5) دمحأ هجرحأو «فيعض هدانسإ )١99/9(«

 يزاغملا باتك (487/8) يراخبلا هحرحخأو )4717 4(.
 ةالصلا باتك )7١1/١( ملسمو )7١( ناذألا باتك (79/5١؟) يراخبلا هجرخأ (؟)

 بقانملا باتك (577/5) يذمرتلاو )١/ ١7٠١ --١07١( )8١( كلامو )5١18/90(

 الا ن5 97/5) دمحأو (989/1) هجام نباو (93/75) يئاسنلاو (" 51
 )59/1١(. يمرادلاو «(87/) يقهيبلاو



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :ماقف :لاق سانلاب لصف رمع اي مق :تلقف ءابئاغ ركب وبأ ناكو سانلا يف رمع

 لوسر لاقف :لاق ءارهجم الجر رمع ناكو «هتوص هيو هللا لوسر عمس ءربك املف

 .نوملسملاو كلذ هللا أي .نوملسملاو كلذ هللا ىبأي ءركب وبأ نيأف :ِخي هللا

 سانلاب ىلصف «ةالصلا كلت رمع ىلص نأ دعب ءاجف ءركب يبأ ىلإ ثعبف :لاق

 ؛ةعمز نب اي يب تعنص اذام «كحيو :رمع يل لاق «ةعمز نب هللا دبع لاق :لاق

 ام كلذ الولو ؛كلذب كرمأ هللا لوسر نأ الإ ئترمأ نيح تننظ ام هللاو

 مل نيح كلو كلذب ِ# هللا لوسر يرمأ ام هللاو :تلق :لاق «سانلاب تيلص

 ."07سانلاب ةالصلاب رضح نم قحأ كتيأر ركب ابأ رأ

 هج لوسرلا هيف هللا ضبق يذلا مويلا
 موي ناك امل هنأ ءكلام نب سنأ ئثدح :يرهزلا لاقو :قاحسإ نبا لاق

 ؛حبصلا نولصي مهو «سانلا ىلإ جرح كو هللا لوسر هيف هللا ضبق يذلا نينثإلا

 داكف «ةشئاع باب ىلع ماقف تي هللا لوسر جرف «بابلا حتفو ءرتسلا عفرف

 ءاوحرفتو «هب احرف هوأر نيح تو هللا لوسرب مهتالص يف نوننتفي نوملسملا

 ىأر امل ارورس لي هللا لوسر مسبتف :لاق ,مكتالص ىلع اوتبثا نأ مهيلإ راشأف

 ةعاسلا كلت هنم ةئيه نسحأ هلي هللا لوسر تيأر امو «مهتالص ف مهتئيه نم

 هعجو نم قرفأ دق هيو هللا لوسر نأ نوري وهو سانلا فرصناو عجر مث :لاق

 .©"”حنسلاب هلهأ ىلإ ركب وبأ عجرف

 )١( دواد وبأ هجرخأ ءنسح هدانسإ )5١5/5(, مكاحلاو (777/5) دمحأو )54.0/9 -

 ١( .قاحسإ نبا قيرط نم مهلك

 ءا/ه5) يف هفارطأ 28١( - 54809 ناذألا باتك (588/5؟) يراحبلا هجرخأ (؟)

 ف يذمرتلاو «07/54) يئاسنلاو يبألا (03/7”7) ملسم هجرخأو «(4448 6

 «هدنسم» يف يديمحلاو ١١١/8( دمحأو (4١١/؟) ةناوع وبأو (80"5) «لئامشلا»

 يف يقهيبلاو )١948/7( «هخيرات» ف يربطلاو ( "535 55 14) ىلعي وبأو )١18(

 .هب سنأ نع يرهزلا قيرط نم مهلك (75/7) ننسلا فو )١54/7( «لئالدلا»



 (املا قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 نب مساقلا نع «ثراحلا نب ميهاربإ نب دمحم ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 ىبأي ؟ركب وبأ نيأ :ةالصلا ف رمع ريبكت عمس نيح لاق هي هللا لوسر نأ دمحم

 نأ نوملسملا كشي مل هتافو دنع رمع اهملاق ةلاقم الولف ءنوملسملاو كلذ هللا

 دقف فلختسا نإ :هتافو دنع لاق هنكلو «ركب ابأ فلختسا دق © هللا لوسر

 فرعف «ئم ريخ وه نم مهكرت دقف مهكرتأ نإو ءئيم ريخ وه نم فلختسا
 .©”ركب يبأ ىلع مهتم ريغ رمع ناكو ءادحأ فلختسي مل كي هللا لوسر نأ سانلا

 امل :لاق :«ةكيلم يبأ نب هللا دبع نب ركب وبأ ئئدحو :قاحسإ نبا لاق

 يلصي ركب وبأو حبصلا ىلإ هسأر اًبصاع هي هللا لوسر جرح نينثإلا موي ناك
 ملا سانلا نأ ركب وبأ فرعف «سانلا جرفت هي هللا لوسر جرح املف «سانلاب

 يف 6 هللا لوسر عفدف «هالصم نع صكنف هك هللا لوسرل الإ كلذ اوعنصي

 نع اًدعاق ىلصف «هبنج ىلإ يي هللا لوسر سلجو «سانلاب لص :لاقو «هرهظ
 يح «هتوص اًعفار مهملكف «سانلا ىلع لبقأ ةالصلا نم غرف املف ءركب يبأ نيمي

 نتفلا تلبقأو ءرانلا ترعس :سانلا اهيأ :لوقي ءدجسملا باب نم هتوص جرح
 لحأ ام الإ لحأ مل نإ .ءيشب يلع نوكسمت ام هللاو إو «ملظملا ليللا عطقك

 .نآرقلا مرح ام الإ مرحأ لو ,نآرقلا

 نإ هللا ين اي :ركب وبأ هل لاق .همالك نم هي هللا لوسر غرف املف :لاق

 ؛ةجراخ تنب موي مويلاو ءبحت امك لضفو هللا نم ةمعنب تحبصأ دق كارأ

 .©” حنسلاب هلهأ ىلإ ركب وبأ جرحو كلي هللا لوسر لحد مث معن :لاق ؟اهيتآفأ

 يئثدحو :يرهزلا لاق :قاحسإ نبا لاق :هتافو لبق سابعلاو يلع نأش

 نب يلع ذئموي جرح :لاق «سابع نب هللا دبع نع ؛كلام نب بعك نب هللا دبع

 .فيعض هدانسإ )١(
 يف يقهيبلاو )1١94/9- ١95( «هخيرات» يف يربطلا هجرخأو «فيعض هدانسإ )١(

 يف دعس نبا هحرخأ .هب قاحسإ نبا قيرط نم امهالك )7١١1/7( «ةوبنلا لئالد»

 .السرم ريمع نبا نع ةكيلم يبأ نبا قيرط نم (07/7١؟) «ىربكلا تاقبطلا»



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :سانلا هل لاقف هِي هللا لوسر دنع نم سانلا ىلع هيلع هللا ناوضر بلاط يبأ

 :لاق «ائراب هللا دمحب حبصأ :لاق ؟ه هللا لوسر حبصأ فيك «نسح ابأ اي

 فلحأ «ثالث دعب اصعلا دبع هللاو تنأ «يلع اي :لاق مث «هديب سابعلا ذخأف

 دبع نب هوجو يف هفرعأ تنك امك هللا لوسر هحو يف توملا تفرع دقل هللاب

 ناك نإو «هانفرع انيف رمألا اذه ناك نإف و هللا لوسر ىلإ انب قلطتاف بلطملا

 نئل هللاو ؛لعفأ ال هللاو نإ :يلع هل لاقف :لاق ءسانلا انب ىصوأف هانرمأ انريغ يف

 .هدعب دحأ هانيتؤي ال هانعنم

 "7 مويلا كلذ نم ءاحضلا دتشا نيح هيي هللا لوسر يفوتف

 .ةبتع نب بوقعي نثدحو :قاحسإ نبا لاق :هتافو لبق لوسرلا كاوس

 يف كي هللا لوسر يلإ عجر :تلاق :لاق «ةشئاع نع ؛ةورع نع يرهزلا نع

 نم لحر يلع لخدف ءيرجح ف عجطضاف ؛دجسملا نم لخد نيح مويلا كلذ
 ارظن هدي يف هيلإ لي هللا لوسر رظنف :تلاق ءرضحأ كاوس هدي يفو ءركب لآ
 ؟كاوسلا اذه كيطعأ نأ بحتأ هللا لوسر اي :تلقف :تلاق هديري هنأ تفرع

 هب نتساف :تلاق «هايإ هتيطعأ مث «هتنيل تح هل هتغضمف هتذخأف :تلاق معن :لاق

 يف لقثي كو هللا لوسر تدجوو «هعضو مث ءطق كاوسب نكسي هتيأر ام دشأك

 قيفرلا لب :لوقي وهو ءصخش دق هرصب اذإف .ههجو يف رظنأ تبهذف ءيرجح
 :تلاق .قحلاب كثعب يذلاو ترتحاف تريخ :تلقف :تلاق «ةنجلا نم ىلعألا

 . يو هللا لوسر ضبقو

 هجرخأ «قاحسإ نبا قيرط نم (؟715/10) «ةوبنلا لئالد» ف يقهيبلا هجرخأ )١(

 نم 57١0( -1114/7) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو «((445/8-450) يراحبلا

 .يرهزلا قيرط
 لاوكشب نباو (774 )5٠٠0/5: دمحأو )91/17/١( يراخبلا هجرخأ ءنسح هدانسإ (1)

 /0 يراحبلا هج رخأو «ةشئاع نع ةورع قيرط نع مهلك )458/١( «ضماوغلا» يف

 .ةشئاع نع ةكيلم يبأ نبا قيرط نم (148/7) دمحأ هجرخأو 2(



 هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىيحي ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 وهو ضبق هي هللا لوسر نأ نيس ةثادحو يهفس نمف ادحأ هيف ملظأ مل «يلود

 برضأو (عياسنلا عم مدتلأ تمقو «ةداسو ىلع هسأر تعضو مش ( يرجح 2
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 يهحجو
 نب ديعس نئتدحو «يرهرلا لاق :قاحسإ نبا لاق :هتافو دعب رمع ةلاقم

 «باطخلا نب رمع ماق قي هللا لوسر يفوت امل :لاق «ةريره يبأ نع «بيسملا

 لوسر نإو «يفوت دق م هللا لوسر نأ نومعزي نيقفانملا نم الاحر نإ :لاقف

 نع باغ دقف «نارمع نب ىسوم بهذ امك هبر ىلإ بهذ هنكلو «؛تام ام هيو هللا

 8 هللا لوسر نعجريل هللاوو ءتام ليق نأ دعب مهيلإ عجر مث «ةليل نيعبرأ هموق

 .تام يع هللا لوسر نأ اومعز مهلجرأو لاجر يديأ نعطقيلف «ىسوم عحجر امك
 دجسملا باب ىلع لزن يح ركب وبأ لبقأو :لاق :هتافو دعب ركب يبأ نأش

 لوسر ىلع لخد ىح ءيش ىلإ تفتلي ملف «سانلا ملكي رمعو «ربخلا هغلب نيح
 درب هيلع «تيبلا ةيحان ف ىجسم هيي هللا لوسرو «ةشئاع تيب يف هللا

 مث «هلبقف هيلع لبقأ مث :لاق كدي هللا لوسر هجو نع فشك ىح لبقأف ؛ةربح
 كبيصت نل مث ءاهتقذ دقف كيلع هللا بتك ىلا ةتؤملا امأ «يمأو تنأ يبأب :لاق

 ملكي رمعو جرح مث يي هللا لوسر ىلع دربلا در مث :لاق .ادبأ ةتوم اهدعب

 ركب وبأ هآر املف «ملكتي نأ الإ ىبأف ءتصنأ ءرمع اي كلسر ىلع :لاقف سانلا

 ءرمع اوكرتو هيلع اولبقأ همالك سانلا عم املف «سانلا ىلع لبقأ تصني ال

 :لاق مث هيلع ئثأو هللا دمحف

 3 ناك نمو «تام دق ادمحم نإف ادمحم دبعي ناك نم هنإ «سانلا اهيأ
 ت2 8 ١

 ل من 2 3-2 .٠ 0 ا هل[. َُس

 | َدَمَحَم اَمَو 8 ةيآلا هذه الت مث :لاق .تومب ال يح هللا نإف هللا
 مل عر 2

 لوسَر

 .قاحسإ نبا قيرط نم 51/0 «ةوبنلا لئالد» 5 يقهيبلا هجرخأو 26 نسسح هدانسإ ©
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 2ك

 باقي نم مو مكيشعأ نع مَن لق وأتم نك لسوق نم َتَلَح

 7 4 َنبرححشلا هلآ ىزَجيَسو كي هلا َرطَي نلف ِهمَبَِع ل
 ركب وبأ اهالت يح تلزن ةيآلا هذه نأ اوملعي مل سانلا نأكل هللاوف :لاق

 :ةريره وبأ لاقو ,مههاوفأ يف يه امنإف ءركب يبأ نع سإنلا اهذحأو :لاق «ذئموي

 ىلإ تعقو تح ترقعف ءاهالت ركب ابأ تعمس نأ الإ وه ام هللاو :رمع لاق
 "” تام دق ُهْيي هللا لوسر نأ تفرعو «يالحر لمحت ام ضرألا

 ةدعاس ينب ةفيقس رمأ

 راصنألا نم يحلا اذه زاحنا يو هللا لوسر ضبق املو :قاحسإ نبا لاق
 نب ريبزلاو بلاط يبأ نب يلع لزتعاو «ةدعاس يئب ةفيقس يف ةدابع نب دعس ىلإ

 ءركب يبأ ىلإ نيرحاهملا ةيقب زاحناو «ةمطاف تيب يف هللا ديبع نب ةحلطو ماوعلا

 ءرمعو ركب يبأ ىلإ تآ ىتأف «لهشألا دبع ب ف ءريضح نب ديسأ مهعم زاحناو

 دق «ةدعاس نب ةفيقس يف ةدابع نب دعس عم راصنألا نم يحلا اذه نإ :لاقف

 ,مهرمأ مقافتي نأ لبق اوكردأف ةحاح سانلا رمأب مكل ناك نإف «هيلإ اوزاحنا

 تلقف :رمع لاق «هلهأ بابلا هنود قلغأ دق «هرمأ نم غرفي مل هتيب يف كَ هللا لوسرو

 ."”هيلع مه ام رظنن يح «راصنألا نم ءالؤه انناوخإ ىلإ انب قلطنا ءركب يبأل
 ءراصنألا اب تعمتحا نيح ةفيقسلا ثيدح نم ناكو :قاحسإ نبا لاق

 هللادبع نب هللا ديبع نع ؛يرهزلا باهش نبا نع يئدح ءركب يبأ نب هللا دبع نأ

 «فوع نب نمحرلا دبع ينربخأ :لاق «سابع نب هللا دبع نع ,دوعسم نب ةبتع نبا

 ,رمع اهجح ةجح رخآ يف رمع دنع وهو «هرظتنأ ني. هلوتم يف تنكو :لاق
 «هرظتنأ نبع. هلرتم يف يندحوف ءرمع دنع نم فوع نب نمحرلا دبع عحرف :لاق

 )١( ةيآ :نارمع لآ ةروس )١1454(.

 دمحأو 445(2 -9//414) يراخبلا هحرخأ (؟) )5/5١( «هخيرات» يف يربطلاو )"/
  0٠«ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو )4/17 037١ 415(.

 )( .مداقلا ثيدحلا رظني



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 تيأر ول :فوع نب نمحرلا دبع يل لاقف :سابع نبا لاق «نآرقلا هئرقأ تنكو

 ول هللاو :لوقي نالف يف كل له «نينمؤملا ريمأ اي :لاقف «نينمؤملا ريمأ ىتأ الحر

 ةتلف الإ ركب يبأ ةعيب تناك ام هللاو ءانالف تعياب دقل باطخلا نب رمع تام دق

 ؛سانلا يف ةيشعلا مئاقل هللا ءاش نإ نإ :لاقف ءرمع بضغف :لاق «تمتف

 :تلقف :نمحرلا دبع لاق ,مهرمأ مهوبصغي نأ نوديري نيذلا ءالؤه مهرذحمف

 مه مهو ؛مهئاغوغو سانلا عاعر عمجي مسوملا نإف «لعفت ال نينمؤملا ريمأ اي

 ةلاقم لوقتف موقت نأ ىشخأ ينإو «سانلا يف موقت نيح «كبرق ىلع نوبلغي نيذلا

 لهمأف ءاهعضوم ىلع اهوعضي الو اهوعي الو «ريطم لك كنع كئلوأ امب ريطي
 ام لوقتف سانلا فارشأو «ةقثلا لهأب صلختو «ةنسلا راد اهنإف ةنيدملا مدقت بح

 :لاق ءاهعضاوم ىلع اهوعضيو «كتلاقم هقفلا لهأ ىعيف ءانكمتم ةنيدملاب تلق

 .ةنيدملاب هموقأ ماقم لوأ كلذب ّنموقأل هللا ءاش نإ هللاو امأ :رمع لاقف

 يذ بقع يف ةنيدملا انمدقف :سابع نبا لاق :ركب يبأل ةعيبلا ركذي رمُع

 ديعس دحأف «سمشلا تلاز نيح حاورلا تلجع ةعمجلا موي ناك املف «ةجحلا

 بكر سمت هوذح تسلجف «ربنملا نكر ىلإ اًسلاج ليفن نب ورمع نب ديز نبا
 نب ديعسل تلق «البقم هتيأر املف «باطخلا نب رمع جرح نأ بشنأ ملف «هتبكر

 ركنأف :لاق «فلختسا ذنم اهلقي مل ةلاقم ربنملا اذه ىلع ةيشعلا نلوقيل :ديز

 رمع سلجف «هلبق لقي مل امم لوقي نأ ىسع ام :لاقو «كلذ ديز نب ديعس ىلع

 :لاق مث هل لهأ وه امب.هللا ىلع ىئبثأف ماق «نونذؤملا تكس املف «ربنملا ىلع

 :دعب امأ

 يدي نيب اهلعل يردأ الو ءاهوقأ نأ يل ردق دق ةلاقم مويلا مكل لئاق ينإف

 نأ يشح نمو «هتلحار هب تهتنا ثيح امي ذخأيلف اهاعوو ءاهلقع نمف «يلحأ

 هيلع لزنأو ءاّدمحم ثعب هللا نإ ؛يلع بذكي نأ دحأل لحي الف اهيعي ال

 محرو «اهانيعوو اهانملعو ءاهانأرقف ءمحرلا ةيآ هيلع لزنأ امم ناكف «باتكلا

 ام هللاو :لئاق لوقي نامز سانلاب لاط نإ ىشحأف «هدعب انمجرو يي هللا لوسر



 باتك يف محرلا نإو «هللا اهزنأ ةضيرف كرتب اولضيف «هللا باتك يف محرلا دحن

 ناك وأ «ةنيبلا تماق اذإو .ءاسنلاو لاجرلا نم نصحأ اذإ انز نم ىلع قح هللا

 مكئابآ نع اوبغرت ال» .هللا باتك نم أرقن انك دق انإ مث «فارتعالا وأ لبحلا

 امك يورطت ال :لاق م هللا لوسر نإ الأ مكئابآ نع اوبغرت نأ مكب رفك هنإف

 انالف نأ ٍئغلب دق هنإ مث هلوسرو هللا دبع :اولوقو :ميرم نبا ىسيع ىرطأ

 نأ اًءرما نرغي الف ءانالف تعياب دقل باطخملا نب رمع تام دق ول هللاو :لاق

 دق هللا نأ الإ كلذك تناك دق اهنإو ؛تمتف ةتلف تناك ركب يأ ةعيب نإ :لوقي

 ًالحر عياب نمف ءركب يبأ لثم هيلإ قانعألا عطقنت نم مكيف سيلو ءاهرش ىقو

 التقي نأ ةرغت هعياب يذلا الو وه هل ةعيب ال هنإف «نيملسملا نم ةروشم ريغ نع
 اوعمتجاف ءانوفلاخ راصنألا نأ 6# هيبن هللا قوت نيح انربخ نم ناك هنإ

 ماوعلا نب ريبزلاو بلاط يبأ نب ىلع انع فلختو «ةدعاس يب ةفيقس يف مهفارشأب

 ىلإ انب قلطنا :ركب يبأل تلقف ءركب يبأ ىلإ نورحاهملا عمتجاو ءامهعبت نمو
 «ناحلاص نالجر مهنم انيقل ىح مهمؤن انقلطناف راصنألا نم ءالؤه انناوخإ

 ديرن :انلق ؟نيرحاهملا رشعم اي نوديرت نيأ :لاقو «موقلا هيلع ًلامت ام انل اركذف

 «نيرجاهملا رشعم اي مهوبرقت الأ مكيلع الف :الاق «راصنألا نم ءالؤه انناوخإ
 يئب ةفيقس يف مهانيتأ ىح انقلطناف .مهنيتأنل هللاو :تلق :لاق .مكرمأ اوضقا

 (ةدابع نب دعس :اولاقف ؟اذه نم :تلقف لمزم لحر مهينارهظ نيب اذإف «ةدعاس

 هل وه اع هللا ىلع ىئأف ,مهبيطح دهشت انسلج املف .عجو :اولاقف ؟هلام :تلقف

 لاق مث ءلهأ
 .لعب امأ
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 تفد دقو ءانم طهر نيرحاهملا رشعم اي متنأو «مالسإلا ةبيتكو هللا راصنأ نحنف
 ءرمألا انوبصغيو ءانلصأ نم انوزاتجي نأ نوديري مه اذإو :لاق .مكموق نم ةفاد

 نأ ديرأ (يتبجعأ دق ةلاقم يسفن ف تروز دقو ملكتأ نأ تدرأ تكس املف

 ىلع :ركب وبأ لاقف ؛دحلا ضعب هنم يرادأ تنكو ركب يبأ يدي نيب اهمدقأ
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 ام هللاوف ءرقوأو نم ملعأ ناك وهو «ملكتف هبضغأ نأ تهركف ءرمع اي كلسر

 ىح «لضفأ وأ اهلثم وأ «هتهيدب يف اهملاق الإ يريوزت نم ئتبجعأ ةملك نم كرت
 اذه برعلا فرعت نلو «لهأ هل متنأف «ريخ نم مكيف متركذ ام امأ :لاق ءتكس

 مكل تيضر دقو ءاّرادو اًبسن برعلا طسوأ مه «ءشيرق نم يحلا اذهل الإ رمألا

 حارجلا نب ةديبع يبأ ديبو يديب ذخأو :متئش امهيأ اوعيابف «نيلحرلا نيذه دحأ

 برضتف مدقأ نأ هللاو ناك ءاهريغ هلاق امم اًئيش هركأ ملو ءاننيب سلاج وهو

 .ركب وبأ مهيف موق ىلع رمأتأ نأ نم يلإ بحأ «مثإ ىلإ كلذ برقي ال «يقنع
 ريمأ انم ءبجرملا اهقيذعو ككحملا اهليذج انأ ءراصنألا نم لئاق لاق

 ىح «تاوصألا تعفتراو «طغللا رثكف :لاق .شيرق رشعم اي ريمأ مكنمو

 هعياب مث «هتعيابف «هدي طسبف ءركب ابأ اي كدي طسبا :تلقف فالتحالا تفوخت

 مهنم لئاق لاقف «ةدابع نب دعس ىلع انوزنو ءراصنألا هعياب مث «نورحاهملا
 .©9 ةدابع نب دعس هللا لئق :تلقف لاق .ةدابع نب دعس متلتق

 نيلجرلا دحأ نأ ريبزلا نب ةورع يربحأ :يرهزلا لاق :قاحسإ نبا لاق

 نعم رخآلاو ؛ةدعاس نب ميوع ةفيقسلا ىلإ اوبهذ نيح راصنألا نم اوقل نيذللا

 ليق هنأ انغلب يذلا وهف «ةدعاس نب منوع امأف نالجعلا يئب وحخأ «يدع نبا

 نأ َتوُبُحلاَجِر ِهيِف ) :مهل لجو زع هللا لاق نيذلا نم يم هلل لوسرل

 مهنم ءرملا معن :85 هللا لوسر لاقف "* 4 ترهطُملا بهو. اوي
 0 لوسر ىلع اوكب سانلا نأ انغلبف يدع نب نعم امأو ,ةدعاس نب ميوع

 .هدعب نعتفن نأ ىشخن انإ هلبق انتم انأ انددول هّللاو :اولاقو ءلجو زع هللا هافوت نيح

 هتقدص امك اًئيم هقدصأ يح هلبق تم نأ بحأ ام هللاو نيكل :يدع نب نعم لاق

 ©7باذكلا ةمليسم موي ركب يبأ ةفالحخ يف اًديهش ةماميلا موي نعم لتقف ءاّيح

 )١١( يراخبلا اهجرخأ )4 ١/١١9 - ١١١( دمحأو (1870) دودحلا باتك )١/هه -
 ؟.*/89 «هخيرات» يف يربطلاو -١05( .هب يرهزلا قيرط نم مهلك

 )١( ةيآ :ةبوتلا ةروس )٠١4(.
 .(7753/9) «روشنملا ردلا» يف يطويسلا هركذو ءقاحسإ نبا قيرط نم (*)
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 :ركب يبأل ةعيبلا دعب رمع ةبطخ

 امل :لاق ءكلام نب سنأ ئثدح :لاق «يرهزلا ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 ءرمع ماقف «ربنملا ىلع ركب وبأ سلج ءدغلا ناكو ةفيقسلا يف ركب وبأ عيوب
 نإ ؛سانلا اهيأ :لاق مث «هلهأ وه ام هيلع ئثأو هللا دمحف ءركب يبأ لبق ملكتف

 اًدهع تناك الو «هللا باتك يف اًمدحو امم تناك ام ةلاقم سمأ مكل تلق تنك

 ءانرمأ ربديس قَنَع هللا لوسر نأ ىرأ تنك دق كلو ## هللا لوسر يلإ دهع

 : كي هللا لوسر ىده هب يذلا هباتك مكيف ىقبأ دق هلل نإو انرحخآ نوكي :لوقي

 ىلع مكرمأ عمج دق هللا نإو ءهل هاده ناك امل هللا مكاده هب متمصتعا نإف

 هوعيابف اوموقف «راغلا ف امه ذإ نينثا يناثو « كيو هللا لوسر بحاص (مك ريخ

 .ةفيقسلا ةعيب دعب «ةماعلا ةعيب ركب ابأ سانلا عيابف

 يذلاب هيلع ئثأو «هللا دمحف ءركب وبأ ملكتف :ةعيبلا دعب ركب يبأ ةبطُخ

 :لاق مث هلهأ وه

 تنسحأ نإف «مكريخب تسلو مكيلع تيلو دق ينإف «سانلا اهيأ دعب امأ

 مكيف فيعضلاو «ةنايخ بذكلاو «ةنامأ قدصلا ءنوموقف تأسأ نإو «ينونيعأف

 ىح يدنع فيعض مكيف يوقلاو هللا ءاش نإ هقح هيلع حيرأ نيحح يدنع يوق
 هللا مهرض الإ هللا ليبس يف داهجلا موق عدي ال هللا ءاش نإ هنم قحلا ذخآ

 تعطأ ام ينوعيطأ «ءالبلاب هللا مهمع الإ طق موق يف ةشحافلا عيشت الو «لذلاب

 مكتالص ىلإ اوموق مكيلع يل ةعاط الف هلوسرو هللا تيصع اذإف «هلوسرو هللا

 .© هللا مكمحري

 نبا نع «ةمركع نع هللا دبع نب نيسح نثدحو :قاحسإ نبا لاق

 يفو «هل ةجاح ىلإ ٌدماع وهو هتفالخ يف رمع عم يشمأل نإ هللاو :لاق «سابع

 «قاحسإ نبا قيرط نم ١١١/99( «هخيرات» يف يربطلا هحرخأو ءنسح هدانسإ ١(
 قاحسإ نبا قيرط نم (519 - )١4/5 «ةياهنلاو ةيادبلا» ف ظفاحلا هركذو

 5١7(. 2387/9 «ىربكلا تاقبطلا» يف دعس نبا هحرخأو ءّضيأ



 هملق يشحو برضيو (؛هسفن ثدحي وهو لاق «يريغ هعم امو «ةردلا هدي

 ىلع ئلمح ناك ام يردت له سابع نبا اي :لاقف (يلإ تفتلا ذإ :لاق «هتردب

 «نينمؤملا ريمأ اي يردأ ال تلق :لاق ؟كلي هللا لوسر يفوت نيح تلق ىلا لاقم

 هذه أرقأ تنك ينأ الإ كلذ ىلع ئلمح يذلا ناك نإ م لا أ تنأ
 7 كسر هسيصت تر رجع 4 هاو 3 20 | 7 2 2

 نوكيَو سانلا ىلع َءاَدَبْس اونوحتل اطسّو ةم أ مُكَتلَعَج َكِلَّدكو ) هب

 قبس # هلا لوسر نأ نطأل تنك نإ اوف 1 4 ادعي حل لو 7

 ا

 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هنفدو هَ هللا لوسر زاهج
 سانلا لبقأ « ه5 ركب وبأ عيوب املف :قاحسإ نبا لاق :هلسغ ىلوت نم

 نب نيسحو ركب يبأ نب هللا دبع ئيثدحف «ءاثالثلا موي لي هللا لوسر زاهج ىلع
 «بلطملا دبع نب سابعلاو «بلاط يبأ نب يلع نأ :انباحصأ نم امهريغو هللا دبع

 هللا لوسر ىلوم نارقشو «ديز نب ةماسأو «سابعلا نب مئقو «سابعلا نب لضفلاو

 مه م هللا لوسر لسغ رضحو «سلجف لحدف «لحدا :لاق ءردب لهأو ©

 لاق ؛جرزخلا نب فوع نب دحأ «ىلوح نب سوأ نأو «هلسغ اولو نيذلا
 سوأ ناكو « كلو هللا لوسر نم انظحو ىلع اي هللا كدشنأ :بلاط يبأ نب يلعل

 رضحو «سلجف لخدف «لخدا :لاق ءردب لهأو كو هللا لوسر باحصأ نم
 سابعلا ناكو ؛هردص ىلإ بلاط يبأ نب يلع هدنسأف يل هللا لوسر لسغ

 ناذللا امه .هالوم نارقشو ديز نب ةماسأ ناكو «هعم هنوبلقي مسقو لضفلاو

 هب هكلدي هصيمق هيلعو «هردص ىلإ هدنسأ دق «هلسغي يلعو «هيلع ءاملا نابصي

 )١( ةيآ :ةرقبلا ةروس 49 ١(.
 هب قاحسإ نبا قيرط نم (؟7/١١5) «هخيرات» يف يربطلا هجرخأو «فيعض هدانسإ ١١(
 دعس نبا هجرخأو ((555-- 74/6) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو
 ١7١17(. 21/85/50 «ىربكلا تاقبطلا» يف



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 ام «يمأو تنأ يبأب :لوقي يلعو وو هللا لوسر ىلإ هديب يضفي ال «هئارو نم

 .تيملا نم ىريي امم ءيش © هللا لوسر نم ري ملو .اتيمو ايح كبيطأ
 .دابع هيبأ نع «ريبزلا نب هللا دبع نب دابع نب ىيي ئئدحو : :هلسغ ةيفيك

 ام هللاو :اولاقف «هيف اوفلتحا يو هللا لوسر لسغ اودارأ امل :تلاق ةشئاع نع

 ؟هبايث هيلعو هلسغن وأ اناتوم درحن امك هبايث نم دو هللا لوسر درحنأ يردن

 يف هنقذ الإ لحر مهنم ام تح «مونلا مهيلع هللا ىقلأ اوفلتخا املف :تلاق

 يبنلا اولسغ نأ :وه نم نوردي ال تيبلا ةيحان نم ملكم مهملك مث ؛هردص

 نوبصي «هصيمق هيلعو هولسغف هلي هللا لوسر ىلإ اوماقف :تلاق «هبايث هيلعو
 ." مهيديأ نود صيمقلاو هنوكلديو «صيمقلا قوف ءاملا

 يف نفك هيي هللا لوسر لسغ نم غرف املف :قاحسإ نبا لاق :هنيفكت
 يئثدح امك ءاحاردإ اهيف جردأ «ةربح درُبو «نييراحص نيبوث «باوثأ ةثالث

 ,نيسحلا نب يلع هدج نع «هيبأ نع ؛نيسحلا نب يلع نب دمحم نب رفعج

 .©” نيسحلا نب يلع نع «يرهزلاو
 نبا نع ؛ةمركع نع هللا دبع نب نيسح ئئدحو :قاحسإ نبا لاق :ربقلا

 حارخلا نب ةديبع وبأ ناكو « م هللا لوسرل اورفحي نأ اودارأ امل :لاق «سابع

 يف يربطلاو (517/5) دمحأو ١917( 2195/80 دواد وبأ هحرخأ ءنسح هدانسإ )١(

 نبا قيرط نم مهلك )١57/07( «لئالدلا» يف يقهيبلاو )5١7/8( «هخيرات»
 يف دعس نبا هحرخأو (؟417/7) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلا هجرحأو «قاحسإ

 .(777/5؟) «ىربكلا تاقبطلا»

 )١( يراخبلا هجرخأ )١175/9( يذمرتلاو «(0505/8) دواد وبأو (153/1) ملسمو )”
 /  3هجام نباو ("55) يئاسنلاو )١/4/7( دمحأو (؟١/577) كلامو )5/.4«

  57 0178 18 91ء١197 1560( يسلايطلاو (595/5) يقهيبلاو )١1457(

 قازرلا دبعو 6/271١ -1( )45١/51١( ىللعي وبأو )7//751 758( )1107(

 يف مزح نباو (؟75/7) (ةنسلا حرش) يف يوغبلاو (ناسحإلا - 70717) نابح نباو

 «ىلحما» )١١18/5( .ةشئاع ثيدح نم



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 لهأل رفحي يذلا وه ليهس نب ديز ةحلط وبأ ناكو ةكم لهأ رفحك حرضي

 نب ةديبع يبأ ىلإ بهذا :امهدحأل لاقف «نيلجر سابعلا اعدف «دحلي «ةنيدملا

 دجوف كي هللا لوسرل رخ مهللا ءةحلط يبأ ىلإ بهذا رخآللو «حارجلا
 . كو هللا لوسرل دحلف هب ءاجف «ةحلط ابأ ةحلط يبأ بحاص

 ءءاثالثلا موي ُهتَع هللا لوسر زاهج نم غرف املف :هنفدو هيلع ةالصلا

 هنفدن :لئاق لاقف .هنفد يف اوفلتحا نوملسملا ناك دقو «هتيب يف هريرس ف عضو

 لوسر تعمس ينإ :ركب وبأ لاقف «هباحصأ عم هنفدن لب لئاق لاقو هدجسم يف

 86 هللا لوسر شارف عفرف «ضبقي ثيح نفد الإ ين ضبق ام» :لوقي يي هللا

 هيلع نولصي يه هللا لوسر ىلع سانلا لعد مث «هتحت هل رفحف ءهيلع فوت يذلا

 لحدا ءاسنلا غرف اذإ ح ءءاسنلا لحدا اوغرف اذإ يح «لاجرلا لخد ءالاسرأ

 .دحأ د هللا لوسر ىلع سانلا مؤي ملو «نايبصلا

 .""” ءاعبرألا ةليل ليللا طسو نم يي هللا لوسر نفد مث

 تنب ةمطاف هتأرما نع ركب يبأ نب هللا دبع ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 هللا يضر ةشئاع نع «ةرارز نب دعس نب نمحرلا دبع تنب ةرمع نع «ةرامع

 .©"7 ءاعبرألا ةليل نم ليللا فوج :اهنع

 يبأ نب يلع :كْل# هللا لوسر ربق يف اولزن نيذلا ناكو :هنفد ىلوت نم

 كي هللا لوسر ىلوم نارقشو «سابع نب مثقو «سابع نب لضفلاو «بلاط

 انظحو هللا كدشنأ «يلع اي :بلاط يبأ نب يلعل يلوح نب سوأ لاق دقو

 الكا

 ىلعي وبأو )510/١1( دمحأو (511 -570/1) هجام نبا هجرخأو «نسح هدانسإ (1)
 نبا قيرط نم مهلك (510/70) «لئالدلا» يف يقهيبلاو 08 ىلركر س5 -ع/١

 .قاحسإ

 امهالك (157/10) يقهيبلاو (؟11/5) «هخيرات» يف يربطلا هجرخأ «فيعض هدانسإ )١(

 نع (131/0) ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو «قاحسإ نبا قيرط نم

 .اًضيأ قاحسإ نبا قيرط نم )١١١/5( دمحأ هجرخأو قاحسإ نبا



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 نارقش هالوم ناك دقو 2”موقلا عم لوتف «لزنا :هل لاقف « هي هللا لوسر نم
 ناك دقو «ةفيطق ذحأ دق هيلع ئبو هترفح ف هَّيَع هللا لوسر عضو نيح

 دحأ اهسبلي ال هللاو :لاقو «ربقلا يف اهنفدف ءاهشرتفيو اهسبلي هيي هللا لوسر

 , "0ادبأ كدعب

 . كيو هللا لوسر عم تنفدف :لاق

 سانلا ثدحأ هنأ يعدي ةبعش نب ةريغملا ناك دقو :هب ادهع سانلا ثدحأ
 طقس يمتاخ نإ :تلقو «ربقلا يف هتيقلأف يمتاخ تذحأ :لوقي هللا لوسرب ادهع
 هب ادهع سانلا ثدحأ نوكأف هِي هللا لوسر سمأل ادمع هتحرط امنإو «نم
 ال

 مساقلا يبأ مسقم نع ءراسي نب قاحسإ يبأ ٍيثدحف :قاحسإ نبا لاق
 :لاق «ثراحلا نب هللا دبع هالوم نع «لفون نب ثراحلا نب هللا دبع ىلوم

 ؛نامثع نامز وأ رمع نامز يف هيلع هللا ناوضر بلاط يبأ نب يلع عم ترمتعا
 مل بكسف عحر هترمص نم عرف ملف «بلاط يأ تن نام أ دنع ىلع لول

 اي :اولاقف «قارعلا لهأ نم رفن هيلع لحد هلسغ نم غرف املف «لستغاف ءلسغ
 ةبعش نب ةريغملا نظأ :لاق ؟هنع انربخت نأ بحن رمأ نع كلأسن انثج «نسحلا ابأ

 انج كلذ نع :لحأ :اولاق كيو هللا لوسرب ادهع سانلا ثدحأ ناك هنأ مكثدحي
 (9رءابع نب منق © هللا لوسرب ادهع سانلا ثدحأ :لاق ءبذك :لاق «كلأسن

 .هجيرخت مدقت )١(
 .هجيرخت مدقت (1)

 (؟007/0) «ةوبنلا لئالد» يف يقهيبلاو (؟4١ )5١/9- «هخيرات» يف يربطلا هجرخأ (7)
 (5941 59(2-/0) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو «قاحسإ نبا امهالك
 )5/1١ 4 ١(. «ةباغلا دسأ» فو

 «لئالدلا» يف يقهيبلاو )/5١4( «هخيرات» يف يربطلاو )٠١1/١( دمحأ هجرخأو (4)
 (591/5) «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا هركذو قاحسإ نبا نع )١57/9(



 ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 :ءادوسلا لوسرلا ةصيمخ

 نب هللا ديبع نع يرهزلا نع ءناسيك نب حلاص ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 ةصيمح كلو هللا لوسر ىلع ناك :تلاق .هتثدح ةشئاع نأ «ةبتع نب هللا دبع

 ؛هنع اهفشكي ةرمو .ههجو ىلع ةرم اهعضي وهف :تلاق «هعجو هب دتشا نيح ءادوس

 .هتمأ ىلع كلذ نم رذحي ءدجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا اًموق هللا لتاق :لوقيو

 هللا ديبع نع «يرهزلا نع «ناسيك نب حلاص ئثدحو :قاحسإ نبا لاق

 هنأ كلي هللا لوسر دهع ام رخآ ناك :تلاق ؛ةشئاع نع «ةبتع نب هللا دبع نبا

 . 27«نانيد برعلا ةريزجب كرتي ال» :لاق

 كيو هللا لوسر قوت املو :قاحسإ نبا لاق :هتوم دعب نيملسملا نانتفا

 هللا لوسر يفوت ال لوقت «ئغلب اميف «ةشئاع تناكف «نيملسملا ةبيصم هب تمظع

 نوملسملا راصو «قافنلا محو «ةينارصنلاو ةيدوهيلا تبأرشاو «برعلا دترا هي

 .ركب يبأ ىلع هللا مهعمج ىح كي مهيبن دقفل ؛ةيتاشلا ةليللا يف ةريطملا منغلاك

 ىسع هنإ :باطخلا نب رمعل هلوق يف هيي هللا لوسر دارأ يذلا ماقملا اذهف

 ا .همذت ال اماقم موقي نأ

 :كي هللا لوسر يكيي تباث نب ناسح لاقو :لوسرلا ىثري تباث نب ناسح

 دمّقو موسرلا وفعت دقو رينم دهعمو لوسرلل مسر ةبيطب

 دعصي ناك يذلا يداحلا رينم ام ةمرح راد نم تايآلا ىحتهمت الو

 دجسمو ىلصم هيف هل عبرو ملاعم يقابو راثآ حضاوو

 )١١( يراخبلاو (ها١م 4كهؤ - عه ىوح ىو ىك1/9 دجحأ هحرخأ )١1/51714(
 يئاسنلاو :(87717) (؟70/5) دواد وبأو (ه7.) (يوون ح ١هر") ملسمو )95/

 45 6( يقهيبلاو )4/ )8١وبأو 755757(2) (40/5) نابح نباو «(©891) كلامو

 هدنسم يف ىلعي )5 5854(.



 اهطسو لزني ناك تارجح امي

 اهيآ دهعلا ىلع سمطت مل فراعم

 هدهعو لوسرلا مسر امي تفرع
 تدعسأف لوسرلا يكبأ امي تللظ
 ىرأ امو لوسرلا ءالآ نركذي

 ةريشع رمأ لك نم تغلب امو

 اهدهج نيعلا فرذت افوقو تلاطأ

 تكروبو لوسرلا ربق اي تكروبف
 ابيط نمض كنم دحل كروبو

 ةمحرو املعو املح اوبيغ دقل

 مهيبن مهيف سيل نزحب اوحارو
 هموي تاومسلا يكبت نم نوكبي ٍ

 كلاه ةيزر اموي تلدع لهو

 هب يدتقي نم نمحرلا ىلع لدي
 اًدهاج قحلامهيدهي مهن مامإ

 هلمحب اوموقي ل رمأ بان نإو

 مهنيب هللا ةمعن يفوهاانيبف

 ىدهلا نع اوروجي نأ هيلع زيزع

 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 دقويو ءاضتسي رون هللا نم
 ددجت اهنم يآلاف ىلبلا اهانأ

 دحلم برتلا يف هاراو امي اًربقو

 دعست نفجلا نم اهالثمو نويع

 دلبت يسفنف يسفن ايصحم اه
 ددعت لوسرلا ءالال تلظف

 دجوت دق ام دعب يسفنل نكلو
 دمحأ هيف يذلا ربقلا للط ىلع

 ددسملا ديشرلا اهيف ىوث دالب

 دعسأ كلذب تراغ دقو هيلع

 دسوي ال ىرثلا هولع ةيشع

 دضعأو روهظ مهنم تنهو دقو
 سانلاف ضرألا هتكب دق نمو
 !؟دمحم هيف تام موي ةيزر

 دجنيو روغي رون اذ ناك دقو

 دشريو ايازخلا لوه نم ذقنيو
 اودعسي هوعيطي نإ قدص ملعم

 دوجأ ريخلاب هللاف اونسحي نإو
 ددشتي ام ريسيت هدنع نمف

 دصقي ةقيرطلا جهه هب ليلد

 اوميقتسي نأ ىلع صيرح



 قاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا

 هحانج ىنثي ال مهيلع فوطع

 ادغ ذإ رونلا كلذ يفمه انيبف

 اجار هللا ىلإ اًدومحم حبصأف

 اهعاقب اًشحو مرحلا دالب تسمأو

 اهفاض دحللا ةرومعم ىوس اًرافق
 هدقفل تاشح و لاف هدجسمو

 تشحوأ مث هل ىربكلا ةرمجلابو

 ةربع نيع اي هللا لوسر يكبف

 يتلا ةمعنلا اذ نيكبت ال كلامو

 يلوعأو عومدلاب هيلع يدوجف
 دمحم لثم نوضاملا دقف امو

 ةمذ دعب ةمذ ىفوأو فعأ

 دلاتو فيرطلل هنم لذبأو
 ىمتنا اذإ تويبلا يف انيص مركأو

 العلا يف تبثأو تاورذ عنمأو

 اتبنمو عورفلا يف عرف تبنأو
 همامت متتساف اًديلو هابر

 هفكب نيملسملا ةصو تهانت

 بئاع يلوقل ىقلي الو لوقأ
 هئاش نم اعزان يوه سيلو
 هراوج كاذب وجرأ ىفطصملا عم

 )١( (ةياهنلاو ةيادبلا) :رظني 5١/١ 0

 دهمبو مهيلع ودحي فنك ىلإ

 دصقم توملا نم مهس مهرون ىلإ

 دمحيو تالسرملا تح هيكيي

 دهعت يحولا نم تناك ام ةبيغل

 دقرغو طالب هنيكبي ديقف

 دعقمو ماقم هيف هل ءالخ

 دلوم عبرو تاصرعو رايد

 دمجي كعمد رهدلا كنفرعأ الو

 دمغتي غباس اهنم سانلا ىلع
 دجوي رهدلا هلثم ال يذلا دقفل

 دقفي ةمايقلا ىتح هلثم الو

 دكتُي ال ًالئان هنم برقأو

 دلتي ناك امب ءاطع نض اذإ

 دوسي ايحطبأ ادج مركأو

 ديشت تاقهاش نع مئاعد

 ديغأ دوعلاف نزملا هاذنغ ادوعو

 دجمت بر تاريخلا مركأ ىلع

 دنفي يأرلا الو سوبحم ملعلا الف
 دعبم لقعلا بزاع الإ سانلا نم

 دلخأ دلخلا ةنج يف هب يلعل

 ىعسأ مويسلا كاذ لين يفو



 ةقاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا
 : كي هللا لوسر يكبي :اًضيأ تباث نب ناسح لاقو

 اهنأك مانت ال كنيع لاب ام

 ايواث حبصأ يدهملا ىلع اعزج

 ينتيل يفهل برتلا كيقي يهجو
 هتافو تدهش نم يسمأو يبأب
 ادلبتم هتافو دعب تنللظف

 مهنيب ةنيدملاب كدعب ميقأأ

 الجاع انيف هللا رمأ لح وأ

 اهركب كرابملاةنمآ ركب اي

 اهلك ةيربلا ىلع ءاضأ اًرون

 انيبنواًعم العجاف براي

 انل اهبتكاف سودرفلا ةنج يف

 كلامي تيقب ام عمم هللاو

 هطهرو يبنلا رصنأ حيو اي
 اوحبصأف دالبلا راصنألاب تقاض

 هربق انيفو هندلو دقلو

 هبىدهو هب انمركأ هللاو
 هشرعب فحي نمو هلإلا ىلص

 )١( ص) هناويد :رظني 2708 51١(.

 دمرألا لحكب اهيقآم تلحك

 دعبت ال ىصحلا ىطو نم ريخاب

 دقرغلا عيقب يف كلبق تييغ

 يدتهملا يبنلا نينثالا موي يف

 دلوأ م ينتي ايااددلتم

 دوسألا مس تحبص ينتيلاي

 دغ نم وأ انموي نم ةحور يف
 دتحملا ميرك هبئئار ضاضحن

 دعسألا لعسب ةنصحم هتدلو

 يدتهي كرابملا رونلل دهي نم

 دسحلا نويع ينثت ةنج يف

 ددوسلاو العلا اذو لالجلا اذ اي

 دمحم يبنلا ىلع تيكب الإ

 دحلملا ءوس يف بيغملا دعب

 دثإلا نولك مههوجو اًدوس

 دحجن ملانب هتمعن لوضفو

 دهشم ةعاس لك يف هراصنأ

 27 دمحأ كرابلا ىلع نوبيطلاو



 ب ةاحسإ نبال ةيوبنلا ةريسلا ظ
 2 هللا لوسر يكبي تباث نب ناسح لاقو :قاحسإ نبا لاق

 مهقراف ريخلا نأ نيكاسملا بن

 يتلحارو يلحر هدنع يذلا اذ نم

 هعدانج ىشخن ال بتاعن نسم مأ

 هعبتن رونلا ناكو ءايضلا ناك

 هدحلمب هوراو موي انييبلف

 ادحأهدعب انم هللا كرتي مل

 مهلك راجنلا ينب باقر تلذ

 مهلك سانلا نود ءيفلا مستقاو

 ارحس مهنع ىلوت يببلاعم

 !؟رطملا اوسنؤي مل اذإ يلهأ قزرو
 !؟ارثع وأ لوقلا يف اتع ناسللا اذإ

 ارصبلاو عمسلا ناكو هلإلا دعب

 اردملاهقورف اوقلأو هوبيغو

 اركذ الو ىثنأ هدعب شعي ملو
 اردق دق هللا رمأ نم اًرمأ ناكو

 ارده مهنيب اًراهج هوددبو

 1 هللا لوسر يكبي ءاّضيأ تباث نب ناسح لاقو

 ادهتجم سانلا عيمج يفام تيلآ

 تعضو الو ىثنأ تلمح ام هللات

 هتيرب نم اقلخ هللاارب الو

 هب ءاضتسي انيف ناك يذلا نم

 امف تويبلا نلطع هؤاسن ىسمأ

 دق لذابملا نسبلي بهاورلا لثم

 رمق يف تنك نإ سانلا لضفأ اي

 دانفإ ريغ رب ةيلأ ينم

 يداحملا ةمألا يبن لوسرلا لثم

 داعيسمب وأ راج ةمنزب ىفوأ

 داشرإو لدع اذ رمألا كرابم

 داتوأب رس افق قوف نبرضي
 يدابلا ةمعنلا دعب سؤبلاب نقيأ

 يداصلا درفملا لثمك هنم تحبصأ

 ئباثلا ءزجلا ةياه

 هلل دمحلاو 9

 )١( هناويد :رظنيو ءشطاعلا :يداصلا )/١1 5 8/5١(.





 تايونحلا سرهف
 عوضوملا

 ةمدقملا

 قاحسإ نبا ةمجرت
 باتكلا تاطوطخمو تاعوبطم

 ماشه نبا ةريس :اًيناث

 تاطوطحملا روص

 يكّرلا بسنلا درس ركذ
 ليعامسإ دلو نم بسنلا ةقايس

 برأم دس ةصقو نميلا نم هجورحخ يف رماع نب ورمع رمأ

 هايؤرو رصن نب ةعيبر ثيدح

 برغي ىلإ هوزغو نميلا كلم ىلع دعسأ نابت برك يبأ ءاليتسا
 رانلا ىلإ عبت ةمكاحم

 ورمع هيخأ دي ىلع هلتقو نابت نب ناسح كلم
 دودحألا باحصأ ةصقو رماثلا نب هللا دبع ربخ
 طايرأو ةهربأ نيب نميلا ىلع عازنلا

 رعشلا نم ليفلا ةصق يف ليق ام
 نميلا ىلع زرهو كلمو نزي يذ نب فيس جورخ
 نميلا سرفلا رمأ هيلإ ىهتنا ام ركذ
 برعلا مانصأ ركذو يحل نب ورمع ثيدح
 ىماخلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا
 ْ لسبلا رمأ

 مزمز نفدو مهرج رمأ
 مزمز رفح

 بلطملا دبع رذن

 بلطملا دبع نب هللا دبع جيوزت
 ةنما تاهمأ

 هلع هللا لوسر دلوم

 ةحفصلا
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 تايوتحملا سرهجف

 ةحفصلا عوضدوملا

 ١١ يريمحلا عبت ثيدح

 7 عبت لتقم
 ١١ ليفلا ثداح
 ١7١ ؟ بمهارلا اريحب ةصق

 ١ دليوحخ ةنبا ةجييدخ ثيدح

 ١ يسرافلا ناميلس مالسإ

 ١.١ ةبعكلا رثأ
 ١66 ةبعكلا ناينب ثيدح

 ١1 رصتني لفون نب ةقرو
 ١1 يحولا لوزنو ءارح راغ
 ١/١ 2 5 دمحم نامبإلاب لسرلا ىلع قائيملا هللا ذخأ
 ١ ىحولا لوزن ءادتبا
 :١7 ىربكلا ردب ةوزغ خيرات

 :١7 ردقلا ةليل ديدحت

 36 22 ىحضلا ةروس لوزنو يحولا عاطقنا
 م١ بلاط يأ نب يلع مالسإ
 ١م قيدصلا ركب يبأ مالسإ

 ١ ءنلَض رذ يبأ مالسإ

 ليح نيرحاهملا مالسإ
 ١/11 [نيبرقألا كتريشع رذنأو] لجو زع هلوق
 لحما دهجلاو ءالبلا نم هللا لوسر باحصأ لان ام باب
 ١0 بلطملا بو مشاه نب شيرق ةعطاقم
 5١ / ةفيحصلا ضقن ثيدح

 51١١ هذ بلطملا دبع نب ةزمح مالسإ

 1١ ةشبحلا ضرأ ىلإ هيو هللا لوسر باحصأ ةرجه يف ءاج ام



 تايوتحملا رسرجف
 ةحفصلا عوضوملا

 1 ةكم نم ةشبحلا ضرأ ىلإ رجاه نم ةيمست

 5 5# باطخلا نب رمع مالسإ
 7 نينمؤملا نم ةكمب هللا يف بّذُع نم
 71 نوكرشملا همصاخ ثيح هلو يبلا ثيدح

 3” لَو يبلا ةفصب باتكلا لهأو رابحألا ثيداحأ باب

 1 ةشبحلا ىلإ ىلوألا ةرجحلا ثيدح

 ا ةشبحلا ضرأ ىلإ رحاه نم ةيمست

 "1 هموق ىذأ نم ويك هللا لوسر ىقل ام ثيدح

 ١ برعلا ىلع هسفن ضرع املا هلو ينلا ةصق
 ا هيف ءاج امو بلاط يبأ ةافو

 ١" اهنع هللا ىضر دليوخ تبب ةجيدخ ةافو

 م اهنع هللا يضر ةمطاف جيوزت

 ند ه4 يلع تنب موثلك مأ باطخلا نب رمع جيوزت
 "1 بلاط يبأ نب رفعج نب نوع موثلك مأ جيوزت
 نفي ِلَط هللا لوسر تنب ةمطاف ةنبا يلع تنب بنيز جيوزت
 "1 هذ نافع نب نامثع جيوزت يف ءاج ام
 532 ةعمز تنب ةدوس لَو يبلا جيورت

 ف هذ قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع ٌوِلَو يبلا جيورت
 لي“ رمع تنب ةصفح ٌوَْو يبلا جيورت
 "4 ةعزح تنب بنيز وو يبلا جيورت
 11 ةبيبح مأ ولو يبلا جيوزت

 11 ةملس مأ قلك يبلا جيورت

 ليد شححج تنب بيز ٌةِكَو يبلا جيوزت
 11 ثراحلا ةئبا ةيريوج وق يبلا جيوزت

 1 يبيح ةئبا ةيفص ٌةْيلَو يبلا جيوزت



 قه

 عوضولا
 ةيلالملا ثراحلا تنب ةنوميم وو يبلا جيورت
 ديزي تنب ةرمعو ةينوحلا بعك تنب ءامسأ لَو يبلا جيورت

 رافغ نم ةأرما لك يبلا جيورت

 لو لوسرلل نهسفنأ نيهو ياللا ةوسنلا ددع
 يرارسلا نم ولو يبلا هذختأ ام
 هئانبأ نم يي يبنلا ضوع ام

 تايآلاو نيئزهتسملا ةصق

 ديزي دبع نب ةناكر ثيدح
 ةوبنلا مالعأ

 ةيسودلا كيرش مأ مالسإ

 سود نم ةريره يبأ مالسإ

 هللا دبع نب ريرج مالسإ
 سدقملا تيب ىلإ ع هللا لوسرب ءارسإلا ثيدح
 لص يبلا تاوزغ ضعب

 ميلس يئب ةوزغ
 قيوسلا ةوزغ
 ثالث ةنس دحن ىلإ رمأ يذ ةوزغ

 نار نم علا ةوزغ
 عاقنيق يب ةوزغ
 ةدرقلا ىلإ ةثراح نب ديز ةيرس
 دحأ ةوزغ

 يناثلا ءزجلا

 دحأ دعب دسألا ءارمح ةوزغ

 نآرقلا نم دحأ يف هللا لزنأ ام ركذ

 نيرحاهملا نم دحأب دهشتسا نم ركذ

 تايوتحملا سرججف
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 0سم تايوتحملا سرهجف

 ةحفصلا عوضوملا

 نت راصنألا نم دحأب دهشتسا نم ركذ

 م” دحأ موي شيرق نم لتق نم ركذ

 م دحأ موي رعش نم ليق ام ركذ

 "ا ثالث ةنس يف عيحرلا موي ركذ

 1 عبرأ ةنس رفص يف ةنوعم رئب ثيدح

 نس عبرأ ةنس يف ريضنلا يب ءالحإ رمأ

 سك عبرأ ةنس يف عاقرلا تاذ ةوزغ

 1 عبرأ ةنس نابعش يف ةرخآلا ردب ةوزغ

 1 سمخ ةنس لوألا عيبر رهش يف لدنجلا ةمود ةوزغ

 ضب سم ةنس لاوش يف قدنخلا ةوزغ

 3 سمخ ةئنس يف ةظيرق يب ةوزغ
 كرت قدنخلا موي ءادهشلا

 كح ةظيرق ئب موي ءادهشلا

 386 قيقحلا يبأ نب مالس لتقم
 قرض ديلولا نب دلاخو صاعلا نب ورمع مالسإ

 ةيك نايحل يب ةوزغ

 ةرف درق يذ ةوزغ

 قةركأ تس ةنئس نابعش يف قلطصملا ئب ةوزغ

 6 قلطصللا ئب ةوزغ يف كفإلا ربح

 6 ناوضرلا ةعيب ركذو تس ةنس رخآ يف ةيبيدجلا رمأ

 ١ ناوضرلا ةعيب

 تحلو حلصلا ىلع اودهش نم

 5 حلصلا دعب ةكمي نيفعضتسملا رمأ

 8 ةندحلا دعب تارحاهملا رمأ

 206 ربيخخ ىلإ ريسملا ركذ



 تايوتحملا سسرهجف

 ةحفصلا عوضوملا

 ظ/خ1 ربيخ حمق نم هءاسن هلو هللا لوسر دمحم يطعأ ام ركذ

 4 هعم نيرجاهملا ثيدحو ةشبحلا نم بلاط يبأ نب رفعج مودق
 قحاحا ةشبحلا تارجاهم

 ه1 عبس ةنس ةدعقلا يذ يف ءاضقلا ةرمع

 04 ةتؤم ةوزغ ركذ

 5٠١ ةتؤم ةوزغ ف رعشلا نم ليق ام
 رهش ف ةكم حتف ركذو «ةكم ىلإ ريسلل ةبجوملا بابسألا ركذ
 د نامث ةنس ناضمر
 ه١ ةنانك نم ةميذج نب ىلإ حتفلا دعب ديلولا نب دلاح- ريسم

 ه 7 حتفلا دعب - نامث ةنس يف نينح ةوزغ

 هالا نامت ةنس يف نينح دعب فئاطلا ةوزغ ركذ

 ماعنإو اهنم مميولق ةفلوملا اياطعو اهايابسو نزاوه لاومأ رمأ
 9 اهيف هك هللا لوسر
 ه4 ةنارعجللا نم لوسرلا ةرمع

 0 كوبت ةوزغ يف لوفقلا دنع رارضلا دجسم رمأ

 <54 كوبت ةوزغ يف نيرذعملا رمأو اوفلح نيذلا ةثالثلا رمأ

 11 عست ةنس ناضمر رهش يف اهمالسإو فيقث دفو رمأ
 يأ نب يلع ولك يبلا صاصتحخاو عست ةنس سانلاب ركب يبأ جح

 111 هنع ةءارب لوأ ةيدأتب بلاط

 7 اًرعش ولو هيزاغم ددعي ناسح

 فض حتفلا ةروس لوزنو دوفولا ةنس اهتيمستو عست ةنس ركذ

 57 رماع ب ىلع ةدافولا يف سيق نب دبرأو ليفطلا نب رماع ةصق

 565 ركب نب دعس ئب نع اًدفاو ةبلعثت نب مامض مودق

 11 ئط دفو يف ليخلا ديز مودق
 4 تل متاح نب يدع مودق



 . تايوتحملا ىسرهف

 ةحفصلا عوضولملا

 م .يدارملا كيسم نب ةورف مودق
 1 ديبز نب نم سانأ يف بركي دعم نب ورمع مودق
 هه ةدنك دفو يف سيق نب ثعشألا مودق

 30 املسم يدزألا هللا دبع نب درص مودق

 168 مهباتكب ريمح كولم لوسر مودق
 11 يماذجلا ورمع نب ةورف مالسإ
 +51 مهيلإ راس امل ديلولا نب دلاخ يدي ىلع بعك نب ثراحلا ب مالسإ
 50 ىماذجلا ديز نب ةعافر مودق

 3 تاقدصلا ىلع لامعلاو ءارمألا جورخ
 355 هنع باوجلاو هللا لوسر ىلإ ةمليسم باتك
 0 عادولا ةجح
 338 نميلا نم هلوفق يف ِكِيَذ ىلع ةافاوم
 نفت نيطسلف ضرأ ىلإ ديز نب ةماسأ ثعب

 34 تاوزغلا ةلمج ركذ
 < ش ايارسلا ةلمج ركذ
 ا حولملا يب يثيللا هللا دبع نب بلاغ ةوزغ
 0 ايح يدانت وأ ىح تنأ له
 ٠0*07 هللا لوسر ىوكش ءادتبا
 "0: هجاوزأ ركذ
 غ١( ةشئاع تيب يف هللا لوسر ضيرمت
 700١ لي لوسرلا هيف هللا ضبق يذلا مويلا
 الا: ةدعاس يب ةفيقس رمأ

 211 هنفدو ٌهْلَو هللا لوسر زاهج
 ف ٠ تايوتحما سرهف


